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УВОД

Текстовете в настоящето издание са плод на колективен интер-
дисциплинарен проект, който си поставя за цел да представи обобщен 
исторически поглед към хода и битието на изкуствата в България през 
ХХ век. Следвайки идеята да открои специфични, но и общи, пара-
лелни интелектуални и художествени процеси, наблюдавани в поле-
то на литературата, театъра, музиката, киното, визуалните изкуства и 
архитектурата, този поглед акцентира най-вече върху явления с отно-
шение към модернизацията на българската култура и мястото ѝ в кон-
текста на гъвкавите, динамични културни измерения на съвременна 
Европа.

В този смисъл нашият опит е насочен към създаването на свое-
образен мозаечно-хронологичен	сюжет, в който отделните разкази 
(макар и самостоятелни и в известен смисъл разнородни) са обвър-
зани в общо повествование разположено в годините от Освобожде-
нието до края на ХХ век. Естетическите процеси, които свързваме с 
разгръщането на Новото време, протичат твърде интензивно в раз-
личните изкуства. Понякога те се преплитат, взаимно си влияят, на-
слагват, съществуват паралелно. Разбира се, представеният култур-
но-исторически наратив не може (и не трябва!) да претендира за 
завършеност и изчерпателност. Той не настоява за монументалност 
или каноничност. Той е отворен и подлежи на промяна и допълва-
не с нови факти, теми, интерпретации. В него обаче е търсена един-
на смислова цялост, която създава представителна картина, свърза-
на с някои емблематични, неоспорими художествени ценности, но 
и с по-малко познати (позабравени или пък неглижирани събития и 
личности); картина, в която се сблъскват и примиряват традиция и 
модерност.

Въпреки съвременните философски усъмнявания в историзма, 
оттласкването от традиционния усет за история (Х. Г. Гадамер), пора-
ди осъзнатата фрагментарност на историческия процес или като про-
тест срещу неизбежния избор, който колкото и да бяга от субективиз-
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ма, не би могъл да бъде напълно обективен, в българската култура 
рядко се осъществяват такива историко-естетически синтези. Имен-
но изборът на мозаечно-хронологична структура помага определени 
културни факти не само да се подредят в оста на историческото време 
(по К. Ясперс), но и да се проследи генезисът на тяхното сътворява-
не, влиянието на обществените и политическите събития върху про-
цесите в изкуствата, да се маркира рецепцията на тяхното приемане/
неприемане на фона на определени национални, европейски или све-
товни естетически норми.

Особено важно в този контекст е маркирането на развойните тен-
денции на различните изкуства, а те в отделните периоди очевидно 
имат неравномерен темп на развитие. По този начин се очертава исто-
рическата динамика, която безспорно е твърде сложна – наваксваща, 
ускорена, разнопосочна, но не и ценностно предпоставена. В култур-
ното времепространство няма висши или нисши изкуства, жанрове, 
стилове, школи, направления. Те са равнопоставени, но с променящ 
се творчески интензитет или популярност, защото се разгръщат свое-
образно, повлияни от различни закономерности в процеса на тяхно-
то историческо развитие. Именно амбивалентното им съществуване 
в общо времепространство и опитът да бъдат разказани в общ текст 
е предизвикателство пред подобен проект. Теоретико-методологичес-
ките принципи не просто трябва да аргументират неговата концепту-
ална и смислова споеност, но и да внушат необходимостта от създава-
нето на такъв модел на българската култура.

Основополагащ проблем при създаването на даден културно-ис-
торически корпус е въпросът за периодизацията. Придържайки се 
към установени и до голяма степен общовалидни социокултурни кри-
терии в тази насока, текстовете в случая са структурирани в три час-
ти: „Под знака на модерна Европа (1878–1944), „Метаморфози на мо-
дерността“ (1945–1989), „Предизвикателства по време на преход“ 
(1989–2000). Същевременно, разцепването на периода по тематични 
полета създава удобството по-ярко да бъдат очертани акцентите, ана-
лизирани в синхронен или диахронен план, свързани например с раз-
лични „аспекти на промяната“ в развитието на дадено изкуство, както 
и с неговите специфични рефлексии от гледна точка на личностната и 
общностната идентичност, разбирана като променлива и далеч неед-
нозначна категория. Маркирането на подобни „пресечни“ ядра (вре-
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меви, социокултурни, институционални, жанрови и пр.) е условно и 
провокативно спрямо традиционната представа за развойните тен-
денции в българската култура, характеризираща се с динамичната 
промяна на художествените оптики и обществено-политическите ре-
алности през изминалия век. Затова тази композиционна структура на 
изданието, макар и хронологична, не е линейна в класическия сми-
съл, но пък тя отключва възможност за успоредно представяне на до-
пълващи се, оттласкващи се една от друга художествени парадигми 
или влизащи в полемични опозиции естетически явления в изкуство-
то и културата на българския ХХ век.
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ОТ ФОЛКЛОРНО-БИТОВАТА ПРАКТИКА  
КЪМ МУЗИКАТА НА МОДЕРНОСТТА

С припряния ход на новосъздаваща се национална култура Бъл-
гария тръгва да гради новата си история в края на XIX в., вперила по-
глед в модерна Европа, но и уповавайки се на едно пробудено съзна-
ние за миналото, съхранило древния български род в годините под 
знака на Османската империя. Движена от просветителските идеи на 
Възраждането, страната усилено търси пътища за приобщаване към 
ценности, култивирани в Централна и Западна Европа. Наред с кон-
солидирането на българската нация, новото време откроява и друг не 
по-малко значим културноисторически процес: осъзнаването на изку-
ството като автономно явление, напуснало анонимността на народно-
то творчество. В полето на музиката това означава и усвояване на зву-
ков свят, непознат за българите, чиито представи за „художествата“ 
векове наред се опират на селския фолклор и църковната практика – 
традиции, запазили впрочем за поколения напред ролята си на устой-
чив знак за национална културна принадлежност и източник на твор-
ческо вдъхновение.

Стремежът към промяна на статуквото и приобщаване към изме-
ренията на нов, различен от преобладаващия в страната фолклорен 
модел се заражда още в годините на Възраждането и определя пътя, 
насоките, дълбоките трансформации в организацията и структурата 
на българската култура. Поне от средата на ХIХ в. свидетелство в тази 
насока са песните, свързани с национално-освободителното движе-
ние. По новому звучат например Чинтуловите песни („Къде си, вярна 
ти любов народна“, „Стани, стани, юнак балкански“, „Вятър ечи, Бал-
кан стене“), чийто свят въвлича интонации в духа на западноевропей-
ската мажоро-минорна мелодика. Знаменателен в това отношение е и 
първият български оркестър, основан в Шумен от унгареца емигрант 
Михай Шафран (1851), който популяризира пъстър репертоар от вал-
сове, мазурки, маршове, оперни откъси, турски мелодии, български 
народни песни и хора. Наред с музикалните си изяви оркестърът сви-

2.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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ри на първото театрално представление в България: „Михал“ от Сава 
Доброплодни, поставено в Шумен през 1856 г. Сред учениците на М. 
Шафран е Добри Войников, основал на свой ред първия ученически 
оркестър в Шумен (1859), но оставил значима следа в новосъздаваща-
та се българска култура с многостранната си дейност и като учител, 
писател драматург, общественик, журналист, музикален и театрален 
деец. Ранно свидетелство за динамиката на музикалните процеси по 
пътя към музикалния свят на Западна Европа е и постепенното усвоя-
ване на неприсъщото за българската традиционна музика многоглас-
но пеене. Стъпка в тази насока е делото на Янко Мустаков, основал 
първия многогласен български хор в Свищов (1868).

Късното Възраждане открехва завесата към някои образци на за-
падноевропейската музика – най-вече популярни оперни и оперет-
ни мелодии, звучали в градското пространство на Русе, Лом, Варна, 
Пловдив, Шумен, Казанлък, Габрово, Сливен. Фактор в този смисъл 
е развитието на търговския обмен в рамките на Османската импе-
рия, но и извън нея – процес, който стимулира двустранните връз-
ки с Централна и Западна Европа. Населението тук е преобладава-
що българско, но включва и общности с друг етнически произход. 
С българите съжителстват турци, гърци, цигани, евреи, арменци – 
нещо, което предпоставя формирането на еклектична музикална 
среда, съградила през годините на късното Възраждане и особено 
след Освобождението, в началото на ХХ в., динамичния профил на 
т.нар. градски фолклор.

Неслучайно катализатор на културната промяна, включително 
в полето на музиката, е новият български град. Новообособяващата 
се градска музикална култура носи чертите на своеобразен конгло-
мерат от преплитащи се или съжителстващи музикални интонации 
(най-вече песенни) със селски и градски, тукашен и чуждестранен, 
светски и църковнопесенен произход. Тя смесва разнородни култур-
ни пластове и някак лъкатуши между фолклорната и нефолклорната 
практика.

Именно в новия град след Освобождението проникват новите ес-
тетически идеали. Музиката постепенно придобива не само смисъл 
на самостойно явление. Започва процес на диференциация, който 
обособява дейности от нов порядък (творческа, изпълнителска, музи-
кално-педагогическа, критическа и пр.). Създават се нови форми на 
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Първият	български	оркестър,	основан	в	Шумен	през	1851
от	унгареца	емигрант	Михай	Шафран

битуване в музикалната практика. Проявите на военните духови ор 
кестри, домашното музициране, вечеринките и баловете с изпълне-
ния на камерна музика, организираните от учители по музика извъ-
нучилищни музикални събития утвърждават нова, нетрадиционна 
за българите форма на музикално общуване – концертната. Макар и 
свързани главно с широката сфера на бита, тези форми също стиму-
лират осъзнаването на музиката като автономно изкуство.

 ***

Жаждата за културно-историческо догонване и общокултурна 
пренагласа в изграждането на нов тип ценностна система поставя 
българската култура в особената позиция на относително закъсня-
ло (от гледна точка на западноевропейската култура), но и ускорено 
развитие. Посоката е единна, но проекциите на този процес в раз-
личните клонове на културата често са нееднозначни. Проследява-
нето дори само на пътя към автономност и самостоятелно развитие 
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на литературната или на музикалната практика показва за неравно-
мерно развитие в общата динамика на иначе единния културно-ис-
торически процес.

От друга страна, забързаният ход на новоформиращата се бъл-
гарска култура е съпроводен от сложни, в известен смисъл проти-
воречиви процеси. Годините след Освобождението са време на рез-
ки промени в цялостното културно преустройство, продиктувани от 
неизбежния упадък на една морално остаряла (според новите иде-
али) обществена система (носител на фолклорно-патриархална на-
гласа), от една страна, и бързото навлизане на нов обществен ред, от 
друга. Ускореното развитие на процесите във всички сфери на живо-
та на българите някак конфронтира представите за старото и ново-
то. Сблъсъкът тук рефлектира по особено начин в народопсихологи-
ята и неслучайно задава акценти в хумора и реалистичната сатира в 
българската (а и в балканската) литературна практика, въплътени на-
пример в образа на Алековия Бай Ганьо. За този род колизии може да 
се съди и от известната мисъл за сина, който чете в едната стая Ос-
кар Уайлд, докато в другата бащата работи на чекрък, или примерно, 
пак по думите на Иван Хаджийски, който говори за „противоречията 
между синовете, завършили в Петербург и Одеса, Загреб, Лайпциг и 
Прага, видели блясъка на един друг свят, без да могат да асимилират 
най-ценните му духовни постижения, и бащите, които ходят още с по-
тури, мерят времето по турски сахат и живеят с „Многострадална Ге-
новева“.1

Подобни черти на българската народопсихология определят до-
някъде и доминиращите форми на наивизъм, нравоучителен дидакти-
зъм и сантиментализъм, наблюдавани например в училищните песни, 
в първата българска опера „Сиромахкиня“ от Емануил Манолов 
(1900), в появяващите се по същото време редица хорови и оркестро-
ви китки върху популярни народни песни, или дори в наименовани-
ята на инструментални пиеси „натъкмявани“ по европейски жанро-
во-танцувален образец (полки, мазурки и пр.) с типично български 
народни имена („Марийка“, „Сийка“ и пр.). Еклектичният характер 
на този род прояви рефлектира още по времето на късното Възраж-

1 Вж. Хаджийски, Иван. Бит и душевност на нашия народ. – София: Български писател, 
1966.
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Пловдивско	певческо	дружество	„Ангел	Букорещлиев“,	
основано	на	4	март	1896	г.

дане и в обособяването на онзи типично тукашен маниер на смесване 
на разнородни културни пластове, назоваван „а ла франга“, който си 
проправя път в облеклото, архитектурата, градския песенен фолклор, 
в модела на някои градски увеселения и пр.

Един по-широк поглед към музиката в края на XIX в. говори за 
осъзната проевропейска тенденция в духа на новите естетически иде-
али. Селският музикален фолклор – макар и свързан с миналото, ма-
кар и започнал да променя присъщия си битово-обреден характер 
– продължава да заема съществено място в общата панорама на му-
зикалните явления наред с по-новите форми на градския фолклор. 
Особен акцент в общата панорама има бурното развитие на хорова-
та музика, плод на широко застъпената училищна и гражданска са-
модейност. Силен тласък в своето развитие преживява и оперната 
музика благодарение на дейността на Столичната оперна трупа и гос-
туванията на чуждестранни оперни трупи, а и на интереса към този 
род репертоар от страна на редица капелмайстори в работата им с во-
енните духови оркестри, развиващи широка изпълнителска дейност 
по това време.
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Институции в духа на Новото време

В началото на ХХ в. българските музикални дейци ревниво след-
ват просветителските идеи, както и представата за демократично му-
зикално изкуство, свързано до голяма степен с изявите главно на са-
модейния хор и военната духова музика. Тази представа продължава 
да захранва стремежа към професионално музикално образование. 
Пак тя стимулира и редица радикални стъпки в посока на проевропей-
ския тип организация и структура на музикалната култура. Сред ново-
създадените институции са Българският музикален съюз и неговият 
„Музикален вестник“ (1904), частното музикално училище в София 
(1905), одържавено през 1912 г., Българската оперна дружба (1908), 
Гвардейският оркестър (1892), любителският граждански симфони-
чен оркестър в София (1905). Пак в началото на века учителят по му-
зика Димо Бойчев поставя в Пловдив началото на т. нар. детски музи-
кални китки, а двайсетина години по-късно демократичните реформи 
на правителството на Александър Стамболийски създават предпос-
тавки за трансформирането на Държавното музикално училище в 
Държавна музикална академия (1921), а Българската оперна дружба в 
Народна опера (1922). Съществена заслуга за този род културни ини-
циативи има проф. Иван Шишманов, министър на народното просве-
щение (1903–1907), чиято енергична политика изиграва важна роля в 
общия подем на културата и образованието в началото на ХХ в.

Титулна	страница	на	„Музикален	вестник“,	
орган	на	Българския	музикален	съюз
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Новият статус на българската култура може да се проследи в ре-
дица насоки: и във вече обособилите се културни пластове (задъл-
бочили процеса на диференциация между икономическия, полити-
чески и художествения живот, а и във възникващите от тази гледна 
точка нови дейности и професии), и в оформилите се различия между 
селската и градската, професионалната и любителската, светската и 
църковнопесенната практика, и в проявите на личностно и общност-
но самосъзнание като знак за национална, регионална, етническа, ев-
ропейска и пр. принадлежност. Със свой глас в новата културна си-
туация се откроява вече обособилата се художествена интелигенция, 
чиято зрялост търси израз както в преодоляването на наивистичния 
поглед към изкуството, така и в позициите спрямо усвояването на 
съвременни естетически концепции и философски възгледи. Показа-
телно е и новото отношение към фолклорната традиция, плод на едно 
вече дистанцирано мислене, проектирано в бурните дискусии около 
въпроса за неговото художествено претворяване.

Общият поглед към събитията през първите две десетилетия на 
ХХ в. отново насочва вниманието към своеобразната начупена ис-
торическа съдба на българите. Градивният културен ход от първо-
то десетилетие на ХХ в. ще бъде последван от тежки политически и 
социални трусове. Едва стабилизирала се след бурните години на сле-
досвобожденския период, новобългарската култура ще понесе теж-
ките трусове на три войни (1912–1918). Художествени рефлексии на 
тези кризисни събития се наблюдават преди всичко в литературата и 
художествените практики.

Композиторът като нова фигура 
в българската музика

За перспективите на професионалната българска музика в нача-
лото ХХ в. може да се съди от равнището в усвояването на компози-
ционни техники и овладяването на нов музикален език. Свидетел-
ство в тази насока са произведенията на редица представители на 
т. нар. първо поколение български композитори, получили профе-
сионално музикално образование в престижни европейски центро-
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ве. Неслучайно музикалното творчество по това време видимо раз-
ширява жанровия си обхват. Наред с преобладаващите фолклорни 
обработки и авторски хорови песни, нови насоки очертават опитите 
в областта на операта, оперетата, оркестровата, камерната музика. 
Сред активните творчески фигури тук е Панайот Пипков, учител, 
любител актьор, хоров диригент, капелмайстор и автор на редица 
училищни песни и оперети за деца (вкл. „Химн за Кирил и Мето-
дий“), който учи музика в Милано. Тук е Емануил Манолов, автор 
на хорови песни и първата българска опера „Сиромахкиня“, учил 
пиано, флейта и хармония в Московската консерватория. Ангел Бу-
корещлиев, диригент и фолклорист, автор на хорови китки, завърш-
ва Органната школа в Прага. Маестро Георги Атанасов, автор на 
оперни произведения, учи музика в Италия. Никола Атанасов, напи-
сал първата българска симфония (1912), завършва Загребската кон-
серватория. Свое място сред представителите на първото поколение 
български композитори имат още Александър Кръстев, Александър 
Морфов и др.

Сред крупните фигури с изключителен принос в професионал-
ната българска музика по това време се откроява името на Добри 
Христов. Учил музика в Пражката консерватория, той улавя нови-
те тенденции в европейската музика и именно от тази гледна точ-
ка оценява особеното, различното, специфичното в интонацион-
ния свят на българския музикален фолклор – не просто в някакъв 
съзерцателен, самодостатъчен план, а като средство в обогатяване-
то и обновяването на професионалното композиторско творчество, 
преодоляващо наивитета на ранните опити за подражание на запад-
ни образци. Новаторските му идеи се проектират в значителен брой 
хорови песни (напр. „Лиляна мома хубава“, „Пусти моми жерав-
ненки“, „Ръченица“, „Леле моме“, „Ерген дядо“, „Ганината майка“, 
„Дафино вино“), запазили трайно място в репертоара на български-
те хорове. Творчеството му включва и ярки образци в новата бого-
служебна музика. Негова е увертюрата „Ивайло“, създадена по по-
вод тържественото откриване на Народния театър (1907). Музикант 
с многостранни интереси, Добри Христов е и пионер в изследването 
на българския музикален фолклор. Теоретичните му трудове имат 
основополагащо значение за развитието и перспективите на българ-
ската музикална наука.
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Портрет	на	Добри	Христов,	1919.	
Худ.	Елисавета	Консулова-Вазова

От друга страна, задълбочаването на творческия процес като про-
ява на личността, като израз на индивидуализирано мислене и проек-
ция на дадени художествени тенденции, наблюдавани в Западна Ев-
ропа, говори за нова социокултурна ситуация, която постепенно ще 
отдалечава композиторското творчество от сферата на бита, ще ми-
тологизира характерни за европейското разбиране опозиции в света 
на изкуството: между свое и чуждо, между традиционно и съвремен-
но, между архаично и модерно, а и между представите, които в да-
ден исторически момент биват обозначавани с понятията арт, фолк 
и популярна музика. Този процес впрочем ще сублимира по-късно, 
в опи тите за една по-осезаема европейска естетическа ориентация в 
творчеството на т.нар. второ поколение композитори.

К. Л.
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РЕАЛИЗМЪТ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА  
НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ДВЕ СТОЛЕТИЯ

През първото десетилетие след Освобождението (1878), Пловдив 
се оформя като център на българската култура и литература. Тук ак-
тивно се развива просветна и издателска дейност. Христо Г. Данов и 
Драган Манчов отпечатват много научнопопулярни книги, оригинал-
ни и преводни учебници. Найден Геров подготвя и издава своя фунда-
ментален труд „Речник на блъгарский език“. В новооткрития театър 
„Люксембург“ гастролират редица театрални трупи, но българска-
та драма все още не се е оттласнала от наивитета и патетизма на въз-
рожденската традиция. След Съединението (1885) София разгръща 
не само обществено-политическта си функция на столица, но се пре-
връща в средище на културния и научния живот на страната. През 90-
те години на ХІХ в. тук се средоточава значителна част от елита на 
интелигенцията, откриват се важни просветни, книжовни и култур-
ни институции. Започват да излизат основополагащи литературни из-
дания: „Деница“ (1890–1891) на Иван Вазов, в което той публикува 
„Чичовци“ и много други свои емблематични творби. Професорско-
то списание „Български преглед“ (1893–1900), в което се обсъждат 
въпроси на висшето образование, езиковата норма и зараждащата се 
литературна критика. „Българска сбирка“ (1894–1915) – консерватив-
ното издание, бастион на критическия реализъм. Списание „Мисъл“ 
(1892–1907). То, както и другите издания се появяват в граничната 
зона между две столетия, когато българската интелигенция, макар и 
бавно и твърде мъчително, осъзнава своята принадлежноста към ев-
ропейските традиции.

Разликата между д-р Кръстьо Кръстев и редакторите на остана-
лите издания е, че той има ясна мисия – да оформи новата идентич-
ност на българската култура не само чрез родното като съхранена и 
отстоявана самобитност, а чрез усвояване на чуждите теоретични, 
критически и художествени модели. Списанието е провокативно и 
предизвикателно със своята освободеност от публицистичното съ-



27

преживяване на миналото като нравствен идеал и постоянна сюжетна 
тема, както и със стремежа си да наложи модел на доминанта в лите-
ратурния живот, насочващ не към социалнополитическите, а към ме-
тафизичните проблеми на човешкия дух. А това поражда и неизбеж-
но провокира полемичната опозиция „Мисъл“ срещу другите издания 
и на списанието срещу Иван Вазов като олицетворение на една отми-
нала епоха – на нейната проблематика, на стила и езика на нейната ху-
дожествена интерпретация.

Личността и творчеството на Ив. Вазов са несъвместими с есте-
тико-философската парадигма на модерната литература, но това не 
предполага подценяване на неговото основополагащо място в соци-
окултурното пространство от края на ХІХ до 20-те години на ХХ в. и 
разбира се в литературната история. Той изпълва със смисъл поняти-
ето „класик“ като осъзната и последователно реализирана творческа 
мисия, като създаване и отстояване на статута на писателя, превърнал 
се в духовна институция на своето време.

Интересна, макар и подценявана, останала в сянката на Вазовия 
кръг е личността на Константин Величков. Той създава многостранно 
художествено творчество, учи живопис във Флоренция, провокира с 
естетически експерименти традиционния пътеписен жанр („Писма от 
Рим“), мемористиката („В тъмницата“), новелата („Зои“). Преводите 
му изиграват важна роля за формиране на естетическия вкус на чита-
телската аудитория в началото на ХХ в.

 
Васил	Стоилов	(1904–1990)

Иван	Вазов	пред	Народния	театър
в	София,	след	1962,

									Архив	на	Народен	театър	„Иван	Вазов“



28

Най-популярният, а и най-безспорният представител на реалис-
тичната проза е Алеко Константинов. Създал Бай Ганьо – отричан 
или приеман, но така или иначе превърнал се в усойчив народопси-
хологически типаж. Сложен, многозначен образ, символ на играе-
щия между различни културни и цивилизационни кодове човек. Той 
е универсалният герой на нерегламентирания социалнополитически 
преход между две епохи, който вулгарно употребява властта и ко-
ристно се възползва от политиката.

Една от сложните, противоречиви, но колоритни фигури на бъл-
гарската литература е Стоян Михайловски. Със социалния си крити-
цизъм той прави дисекция на своето време и общество, художестве-
но въплътена в оригинални сатирични форми и стилове, които не се 
вписват в контекста на познатата художествена стилистика на тези 
жанрове. Неговото творчество, както и личността му съвместяват 
несъвместими стилове, жестове разположени в широкия диапазон 
между възторжената възрожденска патетика („Върви, народе възро-
дени!“) и сатирично-философските прозрения събрани в „Книга за 
българския народ“ и „Книга за оскърбените и онеправданите“.

Захари Стоянов приживе присъства в общественото простран-
ство като политик и публицист. „Най-българската книга“, както 
Ефрем Каранфилов нарича „Записки по българските въдстания“ е 
открита едва през 1920 г. (31 години след смъртта на писателя) от 
проф. Александър Балабанов. Той го обявява за „български Туки-
дит“ и без колебание го удостоява с „класик на българската проза“. 
Определения, които и до днес не могат да бъдат отречени, а само об-
растват с нови аргументи и интерпретации.

Е. Т.
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ПОНЯТИЕТО „РЕАЛИЗЪМ“  
ВЪВ ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА

Въпросът за реализма заема важно място в художественото об-
разование, в критическото писане, в споровете за изкуството у нас 
до Втората световна война. Въодушевлението от изявите на модер-
низма днес не засенчва погледа ни към него. По-късно, по време на 
комунистическото управление, реализмът ще бъде основно поня-
тие в критиката. Една и съща тенденция ли се практикува и обсъж-
да през всички тези десетилетия, в различни културни среди и кон-
тексти?

Понятието „реализъм“ е установено в (западно) европейската 
универсализираща традиция през XIX век. През първите години на 
формиране на специализирано художествено образование и худо-
жествен живот у нас думата „реализъм“ се употребява, за да назове 
художествено постижение при представянето на образи на човека, 
образи на природата, сцени от всекидневието. В текстовете за худо-
жествени творби не се прави разграничение между академичен ре-
ализъм и реализъм в опозиция на Академията. Да си спомним Жан 
Франсоа Миле/Мийе и случая с Гюстав Курбе, който се противопос-
тавя на академизма. Този европейски/френски реализъм има своя из-
вънконюнктурен момент на конфликти в представителните салони.

В България разбирането за реализъм до Първата световна война 
е свързано с образи на селото и селския труд на художници като Ан-
тон Митов, Иван/Ян – Вацлав Мърквичка, Иван Ангелов, Ярослав 
Вешин и др. В техните картини, сходно на литературни произведе-
ния от същото време, се намират следи от множество влияния и то 
не по исторически ред. Опитът на реализма у нас е свързан със сел-
ския романтизъм, но също и с интереса на европейските ориентали-
сти към екзотиката; с академичното изграждане на композицията и 
същевременно с използването на фотографския образ. Импресиони-
змът, символизацията, сецесионните/ар нуво стилови особености в 
този момент също се изявяват в образи на селото.
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Андрей Протич не обсъжда понятието „реализъм“ в съчинения-
та си за изкуството в България от първите десетилетия на модерната 
държава – в ранните си студии, във „Водач за Народния музей в Со-
фия (1923–1924)“, частта „Новото българско изкуство“ и в „Петдесет 
години българско изкуство“, том І и ІІ (1933, 1934). В тях той пише за 
„битова картина“, в която се проявяват различни стилови особености. 
В „Малък художествен речник“ от Николай Райнов, издаден през 
1928, няма статия за реализма, въпреки че намираме текстове за раз-
лични тенденции: експресионизъм, футуризъм и т.н.

Реализмът в представянето на селския труд през ранните години 
става основно понятие в историзирането на българското изкуство от 
началото на комунистическото управление. Работите на назованите 
от Протич „битописци“ – повечето от тях професори от първото поко-
ление в Държавното рисувално училище в България, са обсъждани от 
конюнктурната критика като предшестващи социалния и социалис-
тическия реализъм. Съществуват множество основания за подобно 
присвояване на тези произведения от новата идеология, но главното е 
необходимостта от разказ за реалистичната традиция у нас и, респек-
тивно, маргинализиране на „упадъчния“, „буржоазен“ модернизъм. 
Настоява се, че тези художници надмогват канона на академичното 
образование в полза на „демократичния“ реализъм, без да се коменти-
рат промените в идеологията на обучение в самите големи академии 
(например в Мюнхенската) през различните десетилетия.

В книгата „Новото българско изкуство“ (1946), Никола Мавроди-
нов представя изкуството по българските земи от ХVІІІ и ХІХ век и 
българската живопис от епохата на самостоятелната национална дър-
жава. Разказът за модерното времето е структуриран в пет глави, пър-
вата от които е озаглавена: „Период на реализъм в българската живо-
пис след освобождението на България“.

В края на 20-те и през 30-те години връщането към живописна-
та картина в жанровете портрет, пейзаж, голо тяло, фигурална ком-
позиция и т.н., към предметното пространство е част от общите тен-
денции в големите художествени средища. Те намират израз в Новата 
предметност в Германия, „връщането към реда“ във Франция, поред-
ната неокласицизираща вълна в цяла Европа.

През 30-те години художествената проблематика се променя и в 
българското изкуство. Артистичните усилия и търсения са ориенти-
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рани към предметно-пространственото представяне и новата пред-
метност в живописта. Тенденция към неокласицизъм е убедително 
изявена в жанра на голото тяло. Идеите за всестранна художествена 
намеса, практиките на синтез на изкуствата губят позиции и отстъп-
ват място на новата актуалност на картината. Опитът от 20-те години 
сякаш е забравен. Отминал е най-наситеният на модернистки изяви 
период в новото българско изкуство.

Живописта през 30-те години в България е значима за всеки истори-
чески разказ, с художествените качества и достиженията в тази област, 
както и с количеството изложби. Създават се въздействащи живописни 
творби с интерес към структурирането на пространствено-предметната 
среда. Дружеството на Новите художници, формирано в началото на 30-
те години, дава израз на новата ориентация към картинния образ и фи-
гуративната скулптура и представя поколението, свързано с нея. Рабо-
тите на Иван Ненов, Вера Недкова, Кирил Цонев, Пенчо Георгиев, Вера 
Лукова и т. н. са знакови  за тази художествена среда.

Други важни фигури в българската живопис от 30-те са Борис Ели- 
сеев, Васил Бараков, Елиезер Алшех, Ненко Балкански, Давид Перец 
и др. Те усвояват в различни варианти опита на сезанизма, кубизма, 
футуризма, новата предметност, магическия реализъм. Поколението 
на 30-те, кръгът на Новите художници са представяни у нас в обширни 
ретроспективни изложби и каталози от 80-те години насетне. За мнози-
на от художниците са издадени монографии и днес те са добре позна-
ти. До неотдавна акцентът в историзирането им беше върху тяхната ан-
гажираност със социален реализъм. Днес критическото обсъждане на 
творбите се обвързва с един по-широк и сложен контекст. След опита 
на модернизмите от 20-те, противоречивата тенденция, довела в едни 
и същи години до споровете за реализма във Франция2, доктрината за 
социалистическия реализъм в Съветския съюз и естетическите нор-
ми, наложени от националсоциалистите в Германия и, по друг начин, 
от последователите на фашизма в Италия, има разнолики превъплъще-
ния в българското изкуство в диапазона от завръщане на интереса към 
осезаемата реалност до подкрепа на статуквото на тоталитарната власт.

И. Г.

2 La querelle du réalisme.  Présentation de Serge Fouchereau. – Paris: Éditions Cercle d’Art, 1987..
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ЧИТАЛИЩАТА –  ФУНКЦИИ И СГРАДИ

В края на XIX и началото на XX в., присъствието на доброволно 
създадената читалищна организация е все по-често срещано в по-мал-
ките български селища и някои градски квартали. Тя е в основата на 
библиотечното дело в отделните региони, краеведските и музейните 
сбирки, клубовете, хоровете и любителските театрални групи. Счита 
се, че Възрожденските читалища са около 130, а днес, близо век и по-
ловина по-късно, техният брой е над 3000. Въпреки това дейността на 
читалищата не винаги има собствено материално архитектурно отра-
жение – често се използват просто частни домове, общински помеще-
ния и училищни стаи. След Освобождението се появяват и нови, нароч-
ни сгради с читалищна функция. Количеството на читалищните здания 
(домове) също нараства през столетието – от близо 10 в началото на XX 
в., до почти 500 преди Втората световна война и 2000 през 70-те години.

Обикновено читалищните организации са създадени от общината 
и с дарения на гражданите. В тях са включени библиотека и читалня, 
използват се стаи за репетиции и по-голям салон със сцена. Културни-
те традиции на тези сдружения (които в последно време са със зати-
хващи функции), са запазени и до днес в България.

Новите, вече специализирани здания за читалища са представител-
ни, с допълнителни салони и пространства. Те са и органично свързани 
с ансамблите на градския (селския) център, с общите градински и пар-
кови зони. Добър пример за тенденцията е изграждането на нова сгра-
да за Народно читалище „Добри Войников – 1856“ в Шумен, завърше-
но окончателно през 1899 г. Неговият еклектичен, тържествен	проект 
е дело на парижанина Ж. М. Мерсие, и предвижда включване на памет-
ник на дарителя Нанчо Попович3. В строежа се съчетават местен ка-
мък, тухли от фабрика „Труд“ – Русе, железни греди за подовите кон-
струкции от Германия и цветни глазирани тухли от Виена.

3 Използваните данни са от публичната документация на самото читалище: Народно 
читалище „Добри Войников – 1856“. История. 2018. http://www.d-voynikov.com/history.php, 
посетен на 11.06.2018 (посетен на 11.06.2018).
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Народно	читалище	„Добри	Войников	1856“	в	Шумен,	20114. 
Проект	на	арх.	Ж.	Мерсие.

Успоредно с появата на нови читалища, в големите населени мес-
та протича известно институционализиране на функциите и дейност-
ите в тях. Така по заръка на училищното настоятелство още през 1902 
г. в Русе се изгражда „Доходно здание“. Негов архитект е завършили-
ят във Виена Петер Паул Бранг, а проектът му включва и магазини, те-
атрален салон, библиотека и казино.

Една от великолепните сгради от Междувоенния период е чита-
лището – паметник „Отец Паисий“ в Самоков. Автор на проекта е ар-
хитект Коста Николов, а целта на специфичния строеж гласи: „За уве-
ковечаване памятта на геройски загиналите за защитата и величието 
на Отечеството войници от 22-и, 50-и, 54-и пехотни и 7-и и 17-и арти-
лерииски полкове през войната 1922–1923 г. и 1915–1918 г., да се по-
строи един културен паметник в Самоковска околия – град Самоков, 
достъпен за всички граждани, военни и населението от околията.“ 
Плочите и скулптурните декорации на сградата са дело на Никола Но-

4 Източник Wikimedia Commons, Izvora: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Chitalishte_Dobri_Voinikov.JPG (посетен на 11.06.2018).

3.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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Читалище	„Отец	Паисий“	в	Самоков,	20175.
Проект	на	арх.	К.	Николов.

жаров и Ликурго Андреани.6 Обликът на постройката има величест-
вен, неокласически характер, в който прозират елементи на сецесион 
и Арт Деко.

През 1927 г. е приет Закон за народните читалища, чрез който се 
урежда тяхната дейност.7

Постепенно в страната и столицата наред с читалищата започват 
да се изграждат и нови здания за театри, библиотеки, музеи и пр. Пър-
воначално тези нови „културни“ постройки най-често се възлагат на 
автори от Европа или чрез големи международни конкурси. След пър-
вото десетилетие на XX в. българските архитекти също се включват 
активно в създаването на представителните здания и търсят своята 
проектантска позиция по отношение на функциите и облика им.

С. Т.

5 Желева-Мартинс, Добрина. 2017. Летни експресии – културни маршрути 2017–2, 
http://zheleva-martins.com/2017/10/09/ (посетен на 11.06.2018).

6 Използваните данни са от публичната документация на самото читалище: Читалище-
паметник „Отец Паисий“ – Самоков. История. 2018. http://chopsamokov.bg/history/,(посетен 
на 11.06.2018).

7 Държавен вестник, бр. 291, 28 март 1927.
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ОТ САМОДЕЙНОСТ  
КЪМ ПРОФЕСИОНАЛЕН ТЕАТЪР

Първите прояви на национално самоосъзнаване през Възражда-
нето са свързани с дейността на читалищата. Тези граждански инсти-
туции, вид обществени читални, са люлка на изкуствата и култура-
та у нас. Основани през втората половина на ХIХ в. из цялата страна 
като любителски културни и образователни организации, читалища-
та предлагат на българите, които са под османско владичество, въз-
можност за национална културна и революционна дейност. Често 
това се осъществява в конспиративна форма, легитимирана като сре-
щи, лекции, концерти, представления, литературни и танцови вечери, 
ателиета по изкуствата и занаятите. Някои от тези мероприятия пред-
ставляват легални форми за патриотична пропаганда, без да бъдат за-
белязани от властите.

Именно в читалищата на Лом и Шумен са изнесени, обявените 
като първи театрални представления, през 1856 г. Репертоарът в чита-
лищата се състои от исторически драми, мелодрами и комедии. Обик-
новено се изпълняват пиеси на Ж.-Б. Молиер, Г. Лесинг, В. Юго, Ф. 
Волтер и Фр. Шилер. Доста популярна е мелодрамата „Многостра-
дална Геновева“, адаптация на немски текст с предполагаеми автори 
Хр. фон Шмид, Л. Тик или Фр. Хебел. Най-често играната комедия е 
„Михал-Мишкоед“, адаптация на „О, Лепрентис“ от гръцкия драма-
тург M. Хурмусис, направена от Сава Доброплодни.

„Велизарий“ от австрийския писател Х. Трутшен е една от лю-
бимите исторически драми. Тези пиеси са поставяни многократно и 
почти навсякъде в страната. Те са приети с голям ентусиазъм от зри-
телите, които често възприемат случващото се на сцената с наивни 
реакции като възгласи по време на представлението, коментари на 
висок глас, директно общуване с актьорите, които публиката често 
безрезервно идентифицира с представяните драматургични персона-
жи. Понякога тя дори се опитва насилствено да изгони злодея от зала-
та и да защити героя или героинята. Ранните години на българския те-
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Титулна	страница	на	първото
издание	на	„Михал“,	комедия
на	четири	действия,	преоготовленна
от	Сава	И.	Доброплоднаго“,	1853																									

атър са свързани с имената на Сава Доброплодни, Кръстьо Пишурка, 
Добри Войников, Васил Друмев. Всички те са учители, образовани в 
чужбина. Превеждат пиеси, пишат оригинални текстове и подготвят 
представления със своите ученици или с любители.

Още в първите години след Освобождението се появява идеята за 
изграждане на постоянна национална театрална трупа, финансово под-
крепяна от държавата. Това е свързано със стремежите за утвърждаване 
на националната идентичност, аналогично на останалите обособили се 
като самостоятелни държави от Централна и Източна Европа.

Доста активна дейност в тази посока се развива в Пловдив. Една 
от първите любителски трупи е тази на пловдивските печатари, кои-
то основават няколко театрални сдружения. Техните инициативи во-
дят до решение на Областното събрание на Пловдив, взето през 1881, 
да се отпуснат от бюджета на Дирекцията на народното просвещение 
сума за „съставление на една театрална трупа“.8 Този държавнически 
акт се оказва изключително значим за по-нататъшното развитие на те-
атралното дело в България по пътя към неговото професионализира-
не и институционализиране.

8 Дневници от Третата редовна сесия на Областното събрание, Пловдив 1882, от 
10.12.1881, 1022–1023. Цит. по Саев, Георги. История на българския театър: Т. 2. – София: 
Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1997, с. 57, 71.
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Първото представление на новообразуваната „Българска театрал-
на трупа“ е на 11 юни 1883 г. в единствената специална театрална 
сграда в България по това време – театър „Люксембург“ в Пловдив.

Показана е комедията „Робството на мъжете“ от А. Н. Островски, 
превод и режисура К. Сапунов. Залата е във форма на елипса с около 
300 места и е на две нива – партерен и галерия. Има 19 ложи. За освет-
ление се използват газени лампи. Всички изпълнители са любители. 
Репертоарът на трупата е съставен от националноисторически пиеси, 
комедии и мелодрами. Повечето от тях са преводи от руски и френски 
език.

След обединението на Източна Румелия и Княжество България 
през 1885 г., дейността на трупата е прекъсната по политически при-
чини. Повечето от нейните основатели се преместват в новата столи-
ца София. Въпреки това през 1887 г. в Пловдив отново се събира лю-
бителска трупа. Някои от актьорите в нея са пионерите на българския 
професионален театър. През 1888 г. трупата осъществява много ус-
пешно турне в София. През същата година в столицата е построен нов 
дървен театър с 374 места, наречен „Основа“, по името на трупата – 
„Българска народна театрална трупа „Основа“, просъществувала до 
1890 г.

През 1890 г. Министерството на народното просвещение възлага 
образуването на нова „Столична драматично-оперна трупа“, с дирек-
тор Драгомир Казаков, в която да има две отделения – драматическо и 
оперно. По инициатива на Д. Казаков, както и на Иван Славков и Ан-
гел Букорещлиев в оперното отделение се включват: чехът капелмайс -

Театър	„Люксембург“
																																						в	Пловдив,	1881
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Скица	на	театър	„Основа“,	1888

тор Х. Визнер като диригент; В. Г. Бошкович от Босна, който е аташе 
към Австро-Унгарската легация в София, поема теноровите партии. 
Поканени са басът от Прага Я. Хашек, сопранът О. Добшова и алтът 
А. Кратохвилова.9 Драгомир Казаков предприема действия за отпус-
кане на държавна субсидия и на имуществен инвентар. В резултат 
Народното събрание взима решение финансирането на оперната тру-
па да бъде в рамките на отпуснатата вече субсидия за драматичния те-
атър. През 1891 оперното отделение се обособява като Столична бъл-
гарска опера, която играе на сцената на „Славянска беседа“. Поради 
финансови затруднения и липса на държавна поддръжка трупата се 
разформира.

Малко по-рано през същата година драматическото отделение 
приема името „Столична българска драматическа трупа“, към което, 
по предложение на д-р Кръстьо Кръстев, е добавена поетичната ме-
тонимия за театър „Сълза и смях“. През годините в нея участват Ге-
орги Златарев, Димитър Казаков, Васил Кирков, Васил Костов-Нал-
буров, Никола Краварев, Борис Пожаров, Антон Попов, Иван Попов, 
Стефан Попов, Панайот Пипков, Константин Сапунов, Марийка Ива-
нова, Анка Попова, Марийка Попова, Шенка Попова и др.

9 Казаков, Драгомир. Материали по историята на Народния театър и опера. – София: 
Държавна печатница, 1929, с. 27. Попов, Иван. Миналото на българския театър: Т. 2. – 
София, 1942, с. 171.
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За процеса на професионализиране на българския театър важна 
роля играе решението на Министерството на народното просвещение 
през 1895 г. да се отпуснат четири стипендии за обучение в чужби-
на. Конкурса спечелват: Гено Киров и Адриана Будевска, които зами-
нават за Москва; Кръстьо Сарафов, който отива в Санкт Петербург, и 
Вера Игнатиева, която започва да учи в Прага, но завършва драмати-
ческото отделение при Виенската консерватория. Няколко души през 
същата и следващите години заминават за Берлин, Загреб, Милано, 
Париж и др. на собствени разноски. На практика, стипендиантите и 
останалите няколко ентусиасти, които се връщат през 1898–1899 г. и 
са назначени в трупата след конкурс, са първите професионални ак-
тьори в България. Към края на века трупата „Сълза и смях“ вече раз-
полага с професионални артисти, обучени в авторитетни школи извън 
България.

През този период демократичните идеи си проправят път. Жела-
нието за наваксване на пропуснатото е изключително силно. Погле-
дите са вперени в Европа с копнеж за приобщаване към европейската 
култура и ценности. Това са години на съзидание: изгражда се град-
ска култура, облагородява се новата столица, създава се национална 
интелигенция, литература, театър – полагат се основите във всички 
сфери на националната култура.

Й. С.
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ХУДОЖЕСТВЕНАТА АКАДЕМИЯ / ДЪРЖАВНОТО  
РИСУВАЛНО УЧИЛИЩЕ

Основаване и ранни години 

Създаването през 1896 г. на Държавното рисувално училище, 
по-късно – Художествена академия, в София, е сред най-значителни-
те събития в художествения живот в края на ХІХ век. Важността на 
образователната институция се обсъжда още в първите публикации 
в списание „Изкуство“ (1895–96; 1897–99). В двойна книжка 2–3 от 
първата годишнина четем „Мотиви по законопроекта за откриване на 
Държавното рисувално училище в София“, изложени пред народните 
представители от Константин Величков, по това време министър на 
народното просвещение. Публикуван е и самият законопроект. Обра-
зователните заведения, също и музеите, като институции на изящни-
те изкуства в Европа, се посочват като „фактор за прогреса“. А „влия-
нието на изящните изкуства върху индустрията и следователно върху 
търговията и богатствата на народите“ прави в модерното време худо-
жественото занимание важ но не само за историята на изкуството, но 
и за историята изобщо. 

В мотивите за Законопроекта сякаш се проектира самата „ис-
тория“, условията, които правят възможно включването на Бълга-
рия в общия разказ за „европейската цивилизация“. Не ще можем 
да се присъединим към „цивилизованите народи, държави и прави-
телства“ без институции на художествената история – постоянни 
музеи на древното и новото изкуство. А за да имаме художествена 
история, е нужно като „всички държави“ да основем и поддържа-
ме академия и рисувални училища. Реториката е важна – тя трябва 
да убеждава, да въздейства. История и цивилизация тук се мислят 
като европейски. А стратегиите за присъединяване към европейска-
та културна територия означават и опит за включване в епохата на 
модерността.
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Мотиви	по	законопроекта	за	откриване	на	Държавното	рисувално	училище	
в	София10,	изложени	пред	народните	представители	от	Константин	Величков	

(1855–1907),	по	това	време	министър	на	народното	просвещение11

Голяма част от първите преподаватели в Държавното рисувално 
училище – Ян Вацлав / Иван Мърквичка, Ярослав Вешин, Иван Ан-
гелов, Реймон Улрих, Жеко Спиридонов и др., чехи и българи, са об-
разовани в Мюнхен. В най-ранния преподавателски екип има и въз-
питаник на Академията във Флоренция – Антон Митов, който, наред 
с И. Мърквичка, е основна фигура в създаването на модерните худо-
жествени институции в България. Усвояването на опит от италиан-
ските академии – най-вече тези във Флоренция и Торино, както и от 
виенската академия, наред с мюнхенската, също заслужава внимание. 
Независимо от различията в художествено-идеологическите и стило-
вите предпочитания, всички преподаватели се позовават на опита на 
големи европейски академии.

Преподаването в София в ранните години следва обучението по 
рисуване, анатомия и перспектива в традиционното академично обра-
зование. В други отношения обаче то се отличава съществено от тях. 
Класицизиращата линия, така характерна за програмите на художест-
вените академии в Европа през ранния период на утвърждаването им 
в епохата на Просвещението липсва като идеология на художествено-

10 Изкуство, № 2–3, 1895–1896, с. 24.
11 Величков, Константин. Мотиви по законопроекта за откриване на Държавното 

рисувално училище в София. // Изкуство, № 2–3, с. 24.
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Преподавателският	екип		на	Художествената	академия	(тогава	ДРУ)12

то образование в България. Според речниковите употреби classicus 
(лат.) се отнася на първо място до произведения, вдъхновени от обра-
зци на гръцката и римската античност. В тази насока у нас не ще от-
крием опита на ХVІІІ в. в Западна и в Централна Европа, а еклекти-
чен примес на образи на Просвещението с идеите на романтизма и 
историзма на ХІХ в. На мястото на класицизиращи композиции със 
сюжети от гръцката и римската античност, на пейзажите с руини и 
фантазна антична архитектура, първото поколение преподаватели в 
България излагат в салоните (у нас и в чужбина) композиции със сю-
жети от всекидневието и материалната среда на българското село и 
предмодерния град. Идеята за създаване на национална класика, коя-
то да бъде разпознаваемо „българска“, се възприема като мисия от 
най-ранните протагонисти на художественото образование у нас. Съ-
ществува и една хлабава връзка с тенденцията на ориентализма – с 

12 Публикувано в Юбилейния годишник на Държавното рисувално училище, 1906.
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европейския поглед към екзотиката на Изтока. Подобен интерес към 
различните етноси, костюми, предметна среда, към османската архи-
тектура в България може да бъде открит в картини на възпитаниците 
и на мюнхенската, и на други европейски академии. За този интерес, 
изявен около 1900 г., споменава А. Протич в студията си „Нашата би-
това картина“13. Образите на делничния живот в България по това вре-
ме притежават черти и на европейския, и на османския градски живот 
и първите професори по изкуство представят тъкмо този хетерогенен 
примес като автентично български. За България, обаче, този Ориент не 
е дистанциран както за Запада, а близък, познат от всекидневието.

И още едно различие с ранния опит на големите европейски ака-
демии: Държавното рисувално училище в София се открива във 
времето на фотографията. Фотографската революция е променила 
наблюдението, мисленето, усвояването на натурата. Наред с рисува-

Час	по	етюд	на	голо	тяло	в	ателието	по	скулптура	
на	Жеко	Спиридонов	в	Художествената	академия14

13 Протич, Андрей. Нашата битова картина. // Сборник в чест на Иван Шишманов. – 
София, 1920, с. 171–181.

14 Публикувано в Юбилейния годишник на Държавната художествена академия, 1926, 
с. 34.
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Обща	снимка	с	диапроектора,	наречен	„магическия	фенер“,	
в	Големия	салон	на	Академията	(тогава	ДРУ)15

телните и живописните етюди при създаването на картини се ползват 
и фотографии. Фотография ползват и практикуват академични препо-
даватели. Диапозитивите на свой ред променят основно преподаване-
то и усвояването на исторически знания за изкуство – в София, както и 
другаде.

Важна особеност на Рисувалното училище е съвместяването на  
основни за класическото академично образование дисциплини с про-
грама, ориентирана към приложните изкуства, която би могла да бъде 
отнесена към опита на приложните художествени училища в евро-
пейски културни средища като Прага и Виена. През 1909 г., след пре-
именуването на Рисувалното училище в Художествено-индустриално  
училище, хорариумът на часовете по рисуване в общия курс са нама-
лени от 24 на 16 за сметка на тези по стилизация и проектиране. Про-
меня се профилът на обучение. В условията на тази променена про-
грама след 1910 г. се формира понятието „български стил“, отнесено 
към орнаментиката в предметната среда. Еклектичността на замисъла 
и идеологията на учебното заведение, които варират през различните 
периоди, се дължи на липсата на достатъчно ресурси и на широка ху- 
дожествено образована среда, които да позволят откриването на две 

15 Публикувано в Юбилейния годишник на Държавното рисувално училище, 1906.
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ясно профилирани художествени институции и да осигурят специ- 
фична реализация на завършилите академично или художествено-ин-
дустриално образование.

* * *

През първото десетилетие на ХХ в. в поредица от статии в сп. „Ле-
тописи“, „Съвременна мисъл“, „Знание“ Димитър П. Даскалов – един 
от първите историци и критици на изкуството в България – обсъж-
да ранното състояние на художествените институции в София в срав-
нение с „Европа“16. В „Изкуството в България“ от 1901 г. той изявява 
централната роля на Държавното рисувално училище в художествения 
живот на предела на XIX и XX в., обобщавайки, че „първите ни по-съ-
вършени художници“ са първите професори от Училището17.

Специално внимание на ролята на Държавното рисувално учили-
ще отделя и Андрей Протич в ранната си студия „Изкуството в Бълга-
рия“ от 1908 г.. Тя е издадена в отделна брошура – отпечатък на спи-
сание „Училищен преглед“, с обем 31 печатни страници18. Текстът е 
структуриран в пет части, предхождани от списък на литературата по 
тази тема. Тезата, която А. Протич формулира и аргументира във вся-
ка от частите, е, че художествената дейност и нейната реализация са 
свързани с дълготрайни условия на средата. Художествената прак-
тика се влияе от контекста и същевременно го формира. Последната 
пета глава в брошурата е озаглавена „Дружества, рисувално учили-
ще, художници“. След разказа за основаването на най-старото дру-
жество публикацията разглежда учредяването на Рисувалното учили-
ще през 1896 г. Тук А. Протич подчертава заслугите на К. Величков, 
по това време министър на просвещението и почетен председател на 
Дружеството, на Иван Шишманов, негов пръв председател, както и 
на художниците И. Ангелов, И. Мърквичка, А. Митов за създаване-
то на първото в България държавно художествено училище. Следвай-
ки дан ните на Юбилейния годишник на Държавното рисувално учи-
лище, издаден за десетгодишнината през 1906 г., А. Протич изрежда 
облас тите, за които Училището подготвя специалисти, преподавате-

16 Даскалов, Димитър. Изкуството на България // Избрани статии и студии за 
художествените практики. / Съст. С. Даскалов. – Български художник, София, 1965.

17 Пак там, с. 45.
18 Протич, Андрей. Изкуството в България. // Училищен преглед, [брошура], 1908. год. 
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лите по различните художествени дисциплини, пропускайки имена-
та на тези по история на изкуството, анатомия и архитектура. Упоме-
нава и броя на учениците и ученичките през учебната 1905–1906 г. 
Държавното рисувално училище според автора изпълнява ролята и на 
връзка между двете съществуващи по онова време художествени дру-
жества – Дружеството за поддържане на изкуството в България и дру-
жество „Съвременно изкуство“, които съществуват „в непримирим 
явен или премълчаван антагонизъм“. 19

През 1910 г. Васил Димов – художник, критик и издател – пуб-
ликува голяма статия „Модерната художествена сбирка на Народния 
музей“ в два броя на списание „Художествена култура“20. Като първи 
значими събития за модерното изкуство в България в разказа се очер-
тават създаването на художествено сдружение в страната през 1895 г. 
и последвалото го откриване на Държавното рисувално училище през 
1896 г. През следващия период – след 1896 г. – Училището се налага 
като център на художествения живот. Със своя висок статут и активност 
първите професори в Рисувалното училище определят до голяма степен 
избора на постъпилите в Народния музей творби, а оттук и възможното 
насищане на историческия разказ с произведения, тенденции и имена.

Каталог	на	българското	представяне
на	Балканското	изложение
в	Лондон	през	1907.	Корица																																																					

19 Протич, Андрей. Пак там, с. 20.
20 Димов, Васил. Модерната художествена сбирка на Народния музей. // Художествена	

култура: Месечно илюстровано списание за изкуство и изящна литература, № 9 и 10, 1910, 
131–134; 147–152.
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Представяне
на	България	–		Държавното	
рисувално	училище	в	София	–
на	Балканското	изложение

																									в	Лондон	през	190721

Друг текст на В. Димов – „За българската академия на изкуства-
та“, е публикуван в два поредни броя на списание „Художествена кул-
тура“22. Статията има конкретен повод и мотив – подготвянето на за-
конопроект за преименуване на Държавното рисувално училище в 
Академия за изящни и приложни изкуства. Според В. Димов още на 
десетгодишния си юбилей през 1906 г. Училището е достигнало до 
„образ на истинска академия“ и по-точно „оная висота, на която биха 
стояли всички европейски академии при уровен и условия еднак-
ви с нашите“. Авторът обаче не съобщава какви са институционални-
те особености и програмите на една съвременна академия в неговите 
представи. Затова пък дава яснота по отношение на критериите за ус-
пех на Училището. „Неговите очарователни резултати [...] са довели до 
възторг учени чужденци, които са имали случай да го посетят, да ви-
дят лично или в репродукции неговите успехи. Техните възхитителни 
отзиви, отправени в разно време до управата на Училището, са друга 
гаранция за постигнатите успехи [...]“23. Оценителите са чужденци, а 
критериите за качество на образованието са другаде, извън България и 
българските културни среди. Но желанията за промени в художестве-
ните институции имат отношение по-скоро към локалната ситуацион-
на политика, макар и да се аргументират от позицията на европейската 
история. Във втората част на статията, оспорвайки настояването на оп-

21 Публикувано в: Протич, Андрей. Изобразително изкуство в България. 1907, с. 32.
22 Димов, Васил. За българската академия на изкуствата. // Художествена	култура: Месечно 

илюстровано списание за изкуство и изящна литература, № 21 и № 22, 1911, 66–69; 82–85.
23 Пак там, № 21, 1911, с. 69.



48

ределени среди за преобразуване на Държавното рисувално училище 
в Държавно художествено-индустриално училище, В. Димов предста-
вя, макар и съвсем редуцирано, своето виждане за историята на изку-
ството у нас, или по-точно за липсата на такава история преди модерна-
та епоха – преди независимата държава и художествените институции. 
Възгледът му за изкуство се основава върху идеите на Европейското 
просвещение през XVIII в. – времето на възникване на понятието за из-
куство, светското художествено образование и институции. Авторът 
посочва като определящо обстоятелството, че ние не сме имали „раз-
точителни меценати“, „художници с всесветска слава“, „художествени 
школи“. „С една реч, нам липсва в миналото ни онова, което може да ни 
даде блестящо положение в настоящето в областта на изкуствата [...].“24 
За полемичната позиция на В. Димов това е аргумент в полза на Акаде-
мията на изкуствата, в подкрепа на образованието по „изящни“ изку-
ства, защото приложните или индустриалните изкуства могат да имат 
успех само там, където живописта и скулптурата процъфтяват25. Раз-
цветът на живописта (трябва да) предхожда началото на индустриална-
та епоха. В. Димов оставя недискутиран въпроса, какъв проект за ака-
демия би бил подходящ за град като София от второто десетилетие на 
ХХ в. Дори да приемем, че за него моделът е Римската академия, коя-
то той е завършил и добре познава, не е уточнено кои програми би било 
добре да следва нашето висше художествено заведение, трябва ли да 
има курсове по антична митология, например, или по композиция на 
антични и библейски теми.

И. Г.

24 Пак там, № 22, 1911, с. 84.
25 Пак там.
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Държавното рисувално училище  
в архитектурата 

на столицата

Сградата на „Държавното рисувално училище“ (днес Нацио-
нална художествена академия) е ключова за изградения още в на-
чалото на XX в., архитектурен облик на централна София. Парце-
лът, на който да бъде построено училището е избран през 1905 г. 
по настояване на министъра на просвещението проф. Иван Шиш-
манов. Централното му място, сред площадните пространства на 
Парламента, Държавната печатница и катедралния храм „Алексан-
дър Невски“, подчертава силно значимостта на обекта за столица-
та. Автори на проекта са А. Н. Смирнов и А. А. Яковлев26. Сграда-
та на Академията е завършена през 1906 г., под надзора на арх. Ф. 
Шванберг27.

Екстериорът на сградата е еклектично решен в актуалния за на-
чалото на XX в., дух. В него могат да се отчетат както неокласиче-
ските пропорции на обема, така и фасадните композиции и декора-
ции в стилистичните направления средиземноморски	ренесанс или 
нео-византика.

В глобален план, примери на нео-византийски решения могат 
да бъдат проследени от средата на XIX в. Днес най-често се свърз-
ват с проектите на култови сгради – църкви от първите десетиле-
тия на XX в., като някои софийски катедрали или „Св. Владимир“ 
в Киев, „Архангел Михаил“ в Каунас, Морската катедрала в Крон-
щадт и много други. Съществуват и специфични комбинации на 
стила с други – (нео) готически (Св. Луис в Мисури, катлическия 
храм „Св. Франсиск“ във Филаделфия) или регионални (Марсил-
ската катедрала) концепции, но са известни и някои негови прояв-
ления в индустриални сгради (Зърнохранилището в Бристол).

26 Коева, Маргарита. Руски архитекти, работили в България през периода 1879–1912 
година. // Архитектурното наследство и съвременният свят. Сборник студии и статии. 
– Варна, 2003. LiterNet, 2003–2012 http://liternet.bg/publish9/mkoeva/nasledstvo/ruski.htm 
(посетен на 21.06.2018).

27 Ганчев, Христо, Дойчинов, Григор, Стоянова, Иванка, Кръстев, Тодор. България – 
1900: Европейски влияния в българското градоустройство, архитектура, паркове и градини 
1878–1918 – София: Академично издателство „Арх и Арт“, Академично издателство „Проф. 
Марин Дринов“, 2002, с. 219..

4.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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Катедрала	„Ал.	Невски“,	София,	2018.28
Проект	на	арх.	Ал.	Померанцев.

Вписвайки се в подобна глобална тенденция, Рисувалното учили-
ще (първата осъществена академична сграда у нас) успява да запази 
и своя автентичен характер – изцяло съобразен с мащаба на София и 
фазите на развитие, през които тя преминава на границата между XIX 
и XX в.

Руските проектанти работили у нас, между които са архитектите 
Смирнов и Яковлев, формират една от посоките за развитие на сле-
досвобожденската архитектура на България. (Други руски автори 
след Освобождението са Василий Фьодорович Маас, автор на проек-
тите за храма „Успение на Пресвета Богородица“ във Варна; Михаил 
Тимофеевич Преображенски, работил по сградата на руското посол-
ство, по проекта на Руската църква и по храма-паметник на Шипка; 
Александър Никанорович Померанцев – архитектът на катедрала-
та „Александър Невски“.) В работата им е видно желанието за съот-
ветствие с възприетите с Русия стандарти – както по отношение на 
материали и качество на изпълнение, така и като външен облик и ха-
рактерно типологично решение на сградите – в случая, църкви и об-

28 Източник: Архив на проекта
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ществени здания свързани с империята. Липсва им отношение към 
мястото, в което те се изграждат, както и към особеностите на освобо-
дените български територии (в исторически и социален план). Съще-
временно размаха на тяхното изпълнение се оказва напълно уместен 
за края на XIX и началото на XX в.

Проектът на рисувалното училище включвал няколко етапа на 
изграждане. Коридорната схема на постройката е логично решение, 
което отговаря на нуждите на учебно заведение. Необходимостта от 
функционално разширяване на сградата подтиква различни опити за 
преработка на конструкцията и съдържанието на парцела ѝ през це-
лия XX в. Последният одобрен вариант (2017) е вече от XXI в. – за 
дострояването на нов учебен корпус. А търсенето на адекватни реше-
ния по отношение на заварената градска среда и новите постройки в 
нея, очевидно продължава и днес.

Вход	на	катедралата	в	Уестминстър,	Лондон,	200529.
Проект	на	арх.	Джон	Бентли.

29 Източник: Wikimedia Commons, Adrian Pingstone, https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Westminster.cathedral.frontview.london.arp.jpg (посетен на 21.06.2018)
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Национална	художествена	академия,	София	1926.30
Проект	на	арх.	Смирнов.

С. Т.

30 Държавна художествена академия. Годишник 1896–1926. – София: Държавна 
печатница, 1927, с. 28.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА ТЕАТРАЛНАТА  
ДЕЙНОСТ

Една от първите държавни културни институции в новоосвобо-
дена България (наред с Народната библиотека, Народния музей, Дър-
жавното рисувално училище) е Народният театър.

През декември 1898 г. Деветото Обикновено Народно събрание 
на своето 39-то заседание гласува учредяването на специален фонд за 
набиране на средства за построяване на театрална сграда в София.31

Проектирането на Народния театър е възложено на ателието на 
Фердинанд Фелнер и Херман Хелмер. Фирмата им е основана през 
1873 г., а двамата работят заедно близо 40 години, до смъртта на Фел-

План	на	Народния	театър	1907	г.32

Проект	на	арх.	Фердинанд	Фелнер
																																																																	и	Херман	Хелмер

31 Стенографически дневник. IX Обикновено Народно събрание, 39-то заседание, 
15.12.1898. Цит. по Тошева, Кристина. История на българския театър. Т. 3. – София: 
Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1997, с. 23, 32.

32 Койчев, Пенчо. Народния театър в София. // Списание	 на	 БИАД.	 – София, 1904,  
№ 11–12, с. 113
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нер. Те са автори на близо петдесет театрални сгради в различни евро-
пейски градове – Виена, Загреб, Одеса, Будапеща, Бърно, Прага, Зал-
цбург, Майнц, Тимишоара, Клуж-Напока и др. Това мащабно твор-
чество е осъществено с доста сходства между отделните обекти и 
архитектите справедливо са обвинявани, че работят по шаблон. Но 
именно еднаквото продназначение и сходствата в решенията им дава 
възможност за усъвършенстване на резултатите в специализираната об-
ласт като изграждане на театри. То ги прави и еталон за високо качество.

По това време държавно субсидираната от самото си създаване 
през 1892 г. „Столична българска драматическа трупа „Сълза и смях“ 
играе в салона на дружество „Славянска беседа“ в София.

По-нататъшното институционализиране на театъра е свързано до 
голяма степен с дейността на Иван Шишманов, просветен министър от 
1903 до 1907 г. В своята програма за образование и култура, изложена в 
доклад от 12.06.1903 г. до княз Фердинанд, той поставя въпроса за по-
строяването на сградата на бъдещ народен театър, който да бъде осно-
вен културен институт към Министерството на образованието.33

От 1-ви януари 1904 г. Илия Миларов, управител на трупата, е назна-
чен за „интендант“ със заповед на министъра на Народното просвещение 
Ив. Шишманов. През пролетта на 1904 г. трупата е преименувана в „Бъл-
гарски народен театър“.34

Строежът на сградата на Народния театър започва през юни 1904 г. на 
мястото на бившия дъсчен театър „Основа“ на отчуждения терен на ос-
нование на постановление на Министерски съвет от 22 април 1904 с Указ 
№ 258 от 22 ноември 1904 г. на Фердинанд.35 Сградата е замислена с две 
фланкиращи входния портик кули и подчертан обем на сцената (зрител-
ната зала разполага с 848 места), а техническите ѝ решения, както и спе-
циалните декорации са ефектни и подбрани със замах. Стенописите вър-
ху тавана и стените в залата са дело на виенския художник Рудолф Фукс.

33 Шишманов, Иван. Програма за образование и култура. // Училищен	преглед, 1903, № 
6–7, с. 113–125.

34 Централен държавен архив, фонд 195К, опис 1–3; Попов, Иван. Миналото на 
българския театър. Спомени и документи. Т. 1–5. – София: Наука и изкуство, с. 584; 
Вж. Йорданов, Николай. Към дебата за 100-годишнината от основаването на Народния 
театър. Homo Ludens, № 8–9, 2003, 349–355. http://homoludens.bg/articles/kam-debata-za-
stogodishninata-ot-osnovavaneto-na-narodnia-teatar/ (посетен на 10.06.2018).

35 Постановление на Министерски Съвет от 22 април 1904; Указ № 258 от 22 ноември 
1904 г. на Фердинанд. Цит. по Тошева, Кристина. История на българския театър. Т. 3. – 
София: Академично издателство „ Проф. Марин Дринов“, 1997,  с. 28, 32.
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Снимка	на	Народен	театър	в	София,	
Иван	Карастоянов,	190736

Народният театър е една от емблематичните за началото на 
XX в. сгради на София наред с Парламента, Двореца, катедралата 
„Александър Невски“, Минералните бани и Синагогата. Присъст-
вието му в градския център не може да остане незабелязано: в гра-
доустройствено отношение, той е външна връзка на столичното 
пространство с центровете на множество европейски градове и ед-
новременно с това – вътрешна пресечена точка на културния столи-
чен живот. Изборът на профилирани известни архитекти (както и на 
високо специализирана сграда за театралната дейност), е също ха-
рактерен за периода, в който България заявява своите нови позиции 
на Балканите.

Официалното откриване на Народния театър е на 3 януари 1907 г. 
Програмата е замислена като грандиозен „невиждан и нечуван“ апо-
теоз на националния дух и на изкуствата. Тя включва: Тържествена 
увертюра „Ивайло“ от Добри Христов, спечелила конкурса за музи-

36 Централен държавен архив. 3K „Монархически институт“, опис. 7, архивна единица 
328, лист 5, Wikimedia Commons https://bg.wikipedia.org/wiki/Файл:BASA-3K-7-328-5a-
Sofia_Ivan_Vazov_National_Theatre,_1907.jpg (посетен на 10.06.2018).
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кална творба за откриването на Народния театър, изпълнена от ор-
кестъра на Лейбгвардейския княжески полк с диригент А. Мацак; 
„Славата на изкуството“ – тържествен пролог в три картини от Иван 
Вазов: 1. Феерична картина в недрата на Рилската обител; 2. Картина 
в градската градина в София около шадравана пред Народния театър, 
народно тържество с народни игри и носии от всички краища; 3. Апо-
теоз на тържеството на музите и народа пред входа на Народния теа-
тър; пето действие от „Иванко“ – историческа драма от Васил Друмев 
с участието на Васил Кирков, Сава Огнянов, Иван Попов, Златина Не-
дева, Елена Снежина. Триизмерната декорация на отделните части е 
подготвена от художника Александър Миленков. На церемонията се 
събира цветът на столичното общество. Разкошът и прелестите му, 
съединени с декоративния лукс на театъра, въвеждат зрителите в един 
друг свят.

Селекцията на поканените избраници, съобразно строго регла-
ментиран протокол, предизвиква обаче негодуванието на някои кръ-
гове интелектуалци от университетските среди. Княжеският ескорт 
по пътя му към театъра е освиркан. Предизвикан е обществен скан-
дал, който води до закриване на Софийския университет за шест ме-

Опозоряване	на	нашата	държава	
пред	чуждия	свят.	
В-к	„Мир“,	бр.	2060,	08.02.1907.																				
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„Към	пропаст“	от	Ив.	Вазов,	реж.	Иван	Попов,	Народен	театър,	1907

сеца с указ на княз Фердинанд. Всичко това затъмнява блясъка на за-
мисленото като общонационално тържество на българския дух.37

Още през 1905 г. е обявен конкурс за българска пиеса по повод пред-
стоящото откриване на новата сграда. Той е спечелен от Антон Страши-
миров с комедията „Свекърва“, чиято премиера е през пролетта на 1907 г. 
На сцената на новия Народен театър своя първа реализация намират пи-
есите: „Към пропаст“, „Борислав“, „Под игото“, „Ивайло“ от Ив. Вазов; 
„Първите“, „Невяста Боряна“, „Зидари“, „Змейова сватба“ от П. Ю. Тодо-
ров; „Вампир“, „Над безкръстни гробове“, „Къща“ от А. Страшимиров; 
„В полите на Витоша“, „Когато гръм удари“ от П. Ю. Яворов; „Боян Ма-
гесникът“, „Старият войн“ от К. Христов; „Мъжемразка“ от Ст. Л. Костов, 
„Иуда“, „Дядо Климе“, „Пленникът от Трикери“ от К. Мутафов и др.38

37 Радев, Стоян. Трябва да говорим днес за снощното тържество, а мисълта ни отива 
неотразимо към снощния скандал. // Вечерна	поща, бр. 1930, 05.01.1907, с. 1; Откриването на 
Народния театър. Бурна студентска демонстрация. // Ден, бр. 1075, 05.01.1907, с. 3; Телеграма 
на д-р Константин Иречек до д-р Любомир Милетич „Какви са тия работи... театрото убило 
университета“. // Ден, бр. 1081, 09.01.1907, с. 3; Опозоряване на нашата държава пред чуждия 
свят. // Мир, бр. 2060, 08.02.1907.

38 Народен театър „Иван Вазов“ / Летопис: януари 1904 – юли 2004. Съст. Н. Вандов, 
Ан. Каракостова, Ив. Гърчев, Сн. Гълъбова, Ас. Константинов. С. Валентин Траянов, 2004; 
Тошева, Кристина. История на българския театър: Т. 3 – София: Академично издателство 
„Проф. М. Дринов“, 1997. 
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Карикатура	на	Пенчо	Славейков	
от	Александър	Божинов.39
Надпис:	„Пенчо	Славейков
както	се	е	заинатил,
театъра	дига	на	гърба	си,	ама	няма	да
позволи	на	полицията	да	влезе	в	него!...“							

Заслуги за развитието и утвърждаването на театъра през този пе-
риод има чешкият актьор и режисьор Йозеф Шмаха, който оглавява 
трупата през 1905 до 1908 г.

Важен е периодът на управление на Народния театър от писателя, 
редактора и критика Пенчо Славейков, който е начело на театъра от 
месец март 1908 до февруари 1909 г. В своята програмна реч от 1909  
„Национален театър“, публикувана едва през 1910 г. в първи брой на 
литературен сборник „Мисъл“, т.е. година след като Славейков напус-
ка театъра, той е категоричен, че „националните театри не са заведе-
ния, с които се печели пари или дето се заглавиква публиката с без-
целни и безсмислени удоволствия: това са културни учреждения [...] 
С поставянето на здрави основи нашия театър като  н а ц и о н а л е н,  
като висш културен институт, като храм, в който да се богослужи с 
българската реч и чрез нея да се манифестира в художествени форми 
и образи творческата ни мощ и нашето съзнание на живот – с това ние 
се доближаваме до задачата на истински театър.“40

39 Божинов, Александър. Карикатура на Пенчо Славейков. // Българан, бр. 17, 14.02.1909.
40 Славейков, Пенчо. Национален театър. // Мисъл, 1910, бр. 1. Цит. по: Славейков, 

Пенчо. Събрани съчинения: В 8 тома: Т. 5. Национален театър / под ред. на Ангел Тодоров. – 
София: Български писател, 1959, с. 268–301.
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През 1908 г. Пейо Яворов е поканен за артистичен секретар, а до 
1913 г. той е драматург на Народния театър. През този период репер-
тоарът на театъра започва да се подбира по-внимателно. Търси се ба-
ланс между класическа и модерна: европейска, балканска и национал-
на драматургия; комедия и драма. Народният театър разширява своето 
социално и културно влияние. Приносите на Славейков за институ-
ционалното утвърждаване, модернизиране и европеизиране на българ-
ския театър в началото на ХХ век са безспорни. На сцената на театъра 
се изявяват много от пионерите на българското театрално изкуство. В 
състава му са Иван Попов, Васил Кирков, Константин Сапунов, Гено 
Киров, Христо Ганчев, Кръстьо Сарафов, Владимир Николов, Недел-
чо Щърбанов, Атанас Кирчев, Сава Огнянов, Коста Стоянов, Петър 
Стойчев, Стоян Бъчваров, Стоян Кожухаров, Борис Пожаров, Влади-
мир Тенев, Юрдан Сейков, Петко Атанасов, Константин Мутафов, Ге-
орги Златарев, Дочо Касабов, Тачо Танев, Стефан Киров, Васил Ген-
дов, Никола Икономов, Георги Стаматов, Стефан Кортенски, Вера 
Игнатиева, Адриана Будевска, Мария Канели, Екатерина Златарева, 
Шенка Попова, Златина Недева, Султана Николова, Мария Хлебаро-
ва, Мария Ив. Попова, Роза Попова, Елена Снежина, Милка Ламбре-
ва, Теодорина Стойчева, Марта Попова, Донка Сарафова, Пенка Ико-
номова, Невяна Буюклиева и др. Повечето професионални артисти от 
първото поколение са обучени в театрални школи извън България или 
най-малкото са били на специализация в Русия или Западна Европа.

По време на войните 1912–1918 г. са мобилизирани редица арти-
сти. Някои от тях (Христо Ганчев, Атанас Кирчев, Неделчо Щърба-
нов и др.) не се завръщат от фронта. Нормалният ритъм на театралния 
живот е нарушен.

Националната катастрофа след войните налага своя отпечатък 
върху всички сфери на дейност. Тази ситуация на всеобща светов-
на криза – политическа, икономическа, културна – продължава през 
следващите десетилетия до избухването на Втората световна война.

Бедността, разрухата и унинието неизбежно се отразяват и на дей-
ността на Народния театър. Още повече, че той встъпва в конкуренция 
с бурно навлезлите в градския живот нови форми на забавление и раз-
туха като кинематографията, оперетата и вариетето. В печата се раз-
растват полемики за „угасналия духовен облик на голямата сграда“, за 
остарелия репертоар, за липсата на режисировка, за застаряването на 
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трупата, за недостатъчната държавна субсидия. През 1921 г. Елин Пе-
лин публикува статията „Защо не ми се ходи в Народния театър?“.41

През следващите десетилетия са положени усилия за неговото об-
новление – назначени са нови артисти и режисьори, подобрява се ре-
пертоарната политика като се търси баланс между национална и пре-
водна драматургия, създава се школа към театъра.

През годините с управлението на театъра се залавят редица актьо-
ри като Гено Киров, Иван Попов, Петър К. Стойчев, Никола Балаба-
нов, Владимир Тенев. Повечето от тях са директори едва по няколко 
месеца. За кратко време поста заемат и проф. Михаил Арнаудов, Сте-
фан Л. Костов, Константин Сагаев, Николай Лилиев и др. Близо по три 
години начело на театъра са Иван Д. Иванов, д-р Димитър Страшими-
ров, Христо Цанков-Дерижан. Три пъти директор е Божан Ангелов, а 
между 1923 и 1939 г. Владимир Василев оглавява театъра с прекъсва-
ния четири пъти за по две години, безпрецедентен факт в историята му.

Въпреки недоволствата и упреците за криза и изостаналост от стра-
на на новосформираната интелигенция след войните, Народният теа-

Сградата	на	Народния	театър	
след	преустройството,	1929

41 Елин Пелин. Защо не ми се ходи в Народния театър? // Развигор, № 1, 06.01.1921, 
с. 1–2. https://chitanka.info/text/17300-zashto-ne-mi-se-hodi-v-narodnija-teatyr (посетен на 
12.06.2018).
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„Зидари“	от	П.	Ю.	Тодоров,
реж.	Сава	Огнянов,

																																Народен	театър,	1918

тър успява да възвърне емблематичното си място в културния живот и да 
продължи да бъде модел за останалите театри в столицата и в страната.

На 10 февруари 1923 г. по време на юбилейния спектакъл „Апоте-
оз на родното драматично изкуство“ избухва пожар, който унищожа-
ва театъра. Тогава изгарят част от универсалните му декори направе-
ни по поръчка във Виена и Прага, което отваря нови полета за изява 
на българските художници сценографи в театъра и проникването на 
нови модернистични тенденции в него.

Сградата е основно реконструирана през периода 1924–1928 г. по 
проект на немския архитект Мартин Дюлфер. Изградена е нова железо-
бетонна конструкция, а от Германия е доставена сценична механизация, 
произведена от фирмите „Круп“ и „Ман“. Тази техника работи и до днес, 
като се използва в представленията на Голямата сцена на театъра.

Между двете световни войни особено наложително става разре-
шаването на „режисьорския въпрос“. Българският театър до средата 
на 20-те години, с малки изключения, е актьорски.

Актьорът и режисьорът Николай О. Масалитинов изиграва огромна 
роля за по-нататъшното развитие на театъра в България, за преодолява-
нето на разностилието в актьорската игра и за подчиняването на спекта-
къла на единния режисьорски замисъл. През август 1925 г. той е назна-
чен за главен режисьор и почти веднага основава театрална школа.

Друг водещ режисьор е Хрисан Цанков, който е специализирал 
режисура в Германия в Райнхардовите театри в Берлин. През периода 
в театъра работят режисьорите Исак Даниел, Боян Дановски, Борис 
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Еспе, Николай Фол, Юрий Яковлев. Те са добре образовани, с ориги-
нални идеи. Някои от тях основават школи, в които често се провеж-
дат алтернативни театрални експерименти.

Важна фигура за развитието на театъра по пътя към неговото ев-
ропеизиране е поетът Гео Милев, който се проявява като театрален 
преводач, критик и режисьор. Предвестник на театралния аварангард 
у нас, той прави усилия да наложи един по-модерен възглед за спекта-
къла, но неговите опити да проправи пътя на експресионизма в театъ-
ра нямат особен успех.

През 20-те, 30-те и началото на 40-те години на отминалото столе-
тие театърът става неразделна част от модерния начин на живот в го-
лемите градове на страната и предизвиква вниманието както на инте-
лектуалния елит, така и на управляващите кръгове. Това са годините, 
когато българският театър се включва в културния диалог с Европа и 
със света чрез превода на драматургични текстове, чрез привличането 
на режисьори чужденци, чрез следването на световни образци в област-
та на визуалните решения на спектакъла, понякога буквално пренася-
ни на българска сцена. Тези прояви на подражателство не се изплъзват 

„Албена“	от	Й.	Йовков,	реж.	Николай	О.	Масалитинов,	
Народен	театър,	1929
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„Боряна“	от	Й.	Йовков,	
реж.	Николай	О.	Масалитинов,

                          Народен	театър,	1932

от разобличаващото перо на театралната критика, която става все 
по-активна и професионална през годините между двете световни 
войни. Повечето от пишещите за театър са литературни критици и 
само някои от тях имат по-специална театрална подготовка. Основ-
ни платформи за художествена, в това число и театрална критика, 
са: „Мисъл“, „Везни“, „Златорог“, „Хиперион“ и др. Почти във всич-
ки периодични издания има театрална рубрика. Съществуват и спе-
циализирани театрални издания като „Комедия“, „Народен театър“, 
„Рампа“, „Театрален преглед“, „Театрален свят“, „Театър“, „Театър и 
публика“, „Театър и изкуство“, „Театрален живот“ и др. Художестве-
ните критерии стават по-високи.42

Репертоарът през този период е доста разнообразен и включ-
ва класически и съвременни пиеси. Особено внимание се отделя на 
развитието на българската драма. Сред станалите класически произ-

42 Попилиев, Ромео. Театралната критика на две критични десетилетия. – София: 
Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2003, с. 66–160.
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ведения от периода са „Майстори“ на Р. Стоянов, „Големанов“ на Ст. 
Л. Костов, „Албена“, „Боряна“ на Й. Йовков, „Еленово царство“ на Г. 
Райчев. Първите им постановки са в Народния театър.43

На сцената, наред с актьори като Васил Кирков, Кръстьо Сара-
фов, Сава Огнянов, Вера Игнатиева, Адриана Будевска, Златина Не-
дева, Стоян Бъчваров, Петко Атанасов, Теодорина Стойчева, се 
утвърждават и нови дарования от второто поколение български актьо-
ри: Марта Попова, Борис Михайлов, Георги Стаматов, Никола Ико-
номов, Владимир Трандафилов, Иван Димов, Константин Кисимов, 
Олга Кирчева, Зорка Йорданова, Петя Герганова, Ирина Тасева и още 
много други. Налагат се и фигури на талантливи режисьори: Нико-
лай Масалитинов, Хрисан Цанков, Боян Дановски, Кръстьо Мирски, 
Александър Иконографов и др.; сценографи: Александър Миленков, 
Иван Милев, Иван Пенков, Асен Попов, Пенчо Георгиев, Евгений Ва-
щенко и др.; композитори: Панайот Пипков, Добри Христов, Вене-
дикт Бобчевски, Панчо Владигеров и др.44

През 30-те години театралната мрежа в страната усилено се раз-
раства. През 1942 г. е приет Закон за театрите, който възлага на Ми-
нистерство на народното просвещение ръководството и устройството 
на театрите в страната. В закона е указано, че „театрите в България по 
издръжка биват народни (държавни), областни, общински, читалищ-
ни, на други сдружения и комитети, и частни; по състав на трупите 
– професионални и любителски; а по вид драматически, оперни, дет-
ски, оперетни, балетни и други.“45 С приемането на този специален 
закон, който отменя всички „повеления на други закони и правилници 
във връзка с устройството и уредбата на театрите“46, завършва важен 
етап от институционализирането на българския театър.

Й. С., С. Т.

43 Вж. Народен театър „Иван Вазов“ / Летопис: януари 1904–юли 20; Йорданов, 
Николай; Попилиев, Ромео; Николова, Камелия; Дечева, Виолета; Спасова, Йоана. 
История на българския театър. Българският театър между двете световни войни на ХХ век.: 
Т. 4. – София: Институт за изследване на изкуствата, 2011.

44 Йорданов, Николай; Попилиев, Ромео; Николова, Камелия; Дечева, Виолета; 
Спасова, Йоана. История на българския театър. Българският театър между двете световни 
войни на ХХ век.: Т. 4. – София: Институт за изследване на изкуствата, 2011.

45 Закон за театрите. // Държавен	вестник, бр. 74 от 9. 04. 1942; Глава I, чл. 1.
46 Закон за театрите. // Държавен	вестник, бр. 74 от 9. 04. 1942; гл. XI, чл. 95.
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ГРАДЪТ И КУЛТОВИТЕ СГРАДИ

Първите впечатления на Константин Иречек от София през 1879 г.  
гласят: „крива улица с дървета, отстрани отворени ориенталски 
дюкянчета, ужасен неравен тротоар и страшна кал. Голямо село! Най- 
после – открит площад. Наляво едноетажна къща с 16 прозореца на 
фасадата и стража при входа. Това трябва да е двореца [...] Навсякъде 
се виждат само едноетажни турски къщи от кирпич и дърво...“ .47 Със-
тоянието на столицата (в която непосредствено след Освобождението 
се наброяват около 20 000 жители), съответства на облика на градове-
те в цялата страна.

В края на XIX и началото на XX в. обаче селищните масиви пре-
търпяват бурна реорганизация, а тяхното застрояване вече е в съот-
ветствие със зададени държавни параметри. Протичат множество 
процеси на усвояване на нови терени, адаптират се и се прилагат 
съвременни функции, сградни и селищни типологии, технически и 
естетически решения. Част от приетите вече регионални практики 
пък се запазват или надграждат.

Изглед	към	София	и	Витоша	откъм	Шарения	мост	(дн.	Лъвов	мост).
Феликс	Каниц,	Акварел.	Дигитална	колекция	БАН.

47 Иречек, Константин Йосиф. 10 ноември, понеделник. // Български дневник: 30 октомврий 
1879 – 26 октомврий 1884 г.: Т. 1. Прев. от чеш. Ст. Аргиров. – Пловдив: Хр. Г. Данов, 1930–1932. 
http://www.omda.bg/public/biblioteka/irechek/irechek_1_2.htm (посетен на 21.06.2018)

5.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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В страната няма възможност за обучението на архитекти и дру-
ги технически специалности и съответно действащите проектанти 
са получили образованието си в чужбина – на собствени издръжка 
или като държавни стипендианти. На територията на България рабо-
тят няколко чуждестранни проектанти: те са поканени от обществени 
дейци или политици или са спечелили конкурси за изграждане на спе-
цифични – нови за страната, обекти (като парламент, палати, библио-
теки, музеи, университети и катедрали).

Първото планово заснемане на София след Освобождението е 
дело на руския инженер Александър Копиткин48, назначен за дирек-
тор на железниците и обществените строежи. В този период главен 
архитект на София става чехът Вацлав Колар49. За чуждестранните 
проектанти – руски или европейски, работата в България е най-вече 
необходима стъпка от възходящата им кариерна линия. Вацлав Колар 
е един от малкото, останали в България до смъртта си.

Еклектичните разработки на чуждестранните, както и на обуче-
ните в Европа български архитекти след Освобождението, играят не-
съмнено голяма роля за изграждането на европейска сърцевина в го-
лемите градове на страната. В този период те се възприемат и като 
форма на явно откъсване от традициите на Османската империя. (А 
в това има и несъмнена доза ирония, предвид работата в същото на-
правление на европеизация, на назначения от Истанбул в Източна Ру-
мелия италиански архитект Пиетро Монтани.)

През 1878 г., в градското пространство на София се откриват око-
ло стотина представителни обществени сгради и структури, а имена-
та на кварталите показват етническите характеристики на население-
то им. Счита се, че към този момент в столицата съществуват десетки 
джамии, няколко синагоги и църкви, единични бройки болници, бан-
ки и училища.

48 Стоилова, Любинка, Коцев, Георги. От Освобождението до Първата световна война. 
// Градоустройството на София. Пулсът на града във времето. – София: ИТУС-98 ЕООД, 
РИМ София, 2016, с. 29.

49 Той е роден през 1841 г. в Башниц, Бохемия, днес Башница, Чехия. По негов проект 
е сградата на Министерството на войната от периода 1878–1885 г.; Колар работи и по 
Княжевския дворец съвместно с Румпелмайер и Майербергер. Негови са още първоначалните 
проекти за Военното училище 1887–1892 г, Грандхотел България в периода 1880–1885г., 
Военния клуб 1895–1905г., както и Паметника на Васил Левски в София. Умира в София 
през 1900 г. Вж. Щерн, Марчела. Инженер – архитект Адолф Вацлав Колар. // Австрийски 
архитектурни влияния в София, края на XIX началото на XX век. Сборник. Двуезично 
издание. – София: Музей за история на София, 1998, с. 36.
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Поради концепцията за следване на религиозен канон в структу-
рата им, именно култовите сгради са запазили голяма част от регио-
налните строителни традиции, развити през Възраждането. След Ос-
вобождението обаче, в техните решения започват да се търсят нови 
варианти за архитектурно въздействие. Новите църковни постройки 
съответстват на изграждането на модернизирани градски простран-
ства, те имат тържествен вид, увеличават мащаба и изменят стилис-
тичната си образност.

Част от култовите сгради в центъра на столицата са съхранени, 
преустроени или преизградени през XX в. Днес те формират т. нар. 
„Квадрат на толерантността“, в който се включват четири аврамитски 
храма на юдейската, източно-православна и католическа християн-
ска, както и на мюсюлманската религия. Това са православната църк-
ва „Света Неделя“, джамията „Баня баши“, Синагогата и католиче-
ската катедрала „Св. Йосиф“.

За разлика от съществуващите в края на XIX в. църкви, които 
се укрепват и развиват, джамиите в периода се разрушават или пре-
устройват (Сиявуш джамия – възвръща функцията си като храмът 

„Баня	баши“	джамия,	190050.	Проект	на	арх.	Синан.

                     

50 Wikimedia Commons, Swedish National Heritage Board https://commons.wikimedia.
org/wiki/Category:Banyaba%C5%9F%C4%B1_Mosque#/media/File:Banya_Bashi_1900.jpg 
(посетен на 13.09.2018).
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„Св. София“, Коджа дервиш Мехмед джамия – е възстановена като 
„Св. Седмочисленици“, Гюл джамия – като „Св. Георги“, а Буюк джа-
мия служи за Археологически музей).

Построената през XVI в. „Баня Баши“ е най-старата сграда в Ква-
драта на толерантността и единствената запазена джамия отпреди Ос-
вобождението в София. Тя се намира на площад „Бански“ и се счита 
за дело на османския архитект Синан. Изпълнението ѝ е от каменна 
зидария и редове с червени тухли, а мащаба на храма като цяло, силу-
ета на купола и височината на минарето му са значителни за градски-
те перспективи.

Вторият „връх“ на Квадрата – католическа катедрала „Св. 
Йосиф“ е построената през 1889 г. и разрушена по време на бомбар-
дировките през Втората световна война. Тя е преизградена отново 
едва през XXI в.

На мястото на сегашната православна църква „Св. Неделя“ в края на 
XIX в. се е издигала базилика с няколко купола, наричана „Св. Крал“.

Първото проустройство на „Св. Неделя“ (Св. Крал ) е дело на арх. 
Никола Лазаров. Новост за София, то е с еклектичен дух и осъществя-

„Св.	Неделя“	(„Св.	Крал“)	188051

51 Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_Nedelya_
Church_1880.png (посетен на 23.08.2018)
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Храмът	„Св.	Неделя“	(„Св.	Крал“),	192252

ва редица визуални препратки към търсенията на национално-роман-
тичната стилистика и нео-византиката.

След разрушителния атентат от 1925 г. храмът „Св. Неделя“ отно-
во се изменя. Изпълнението (1933 г.) е на архитектите Иван Васильов 
и Димитър Цолов. В тяхното решение вече се виждат ефектни и пъл-
нокръвни рефлексии на архитектурното историческо развитие в Бъл-
гария, по отношение на неговите средновековни модели и източни за-
емки.

Изключителното качество на интериора и екстериора на изграде-
ната през 1910 г. Синагога (четвъртия „връх“ в Квадрата на толерант-
ността) до днес е запазено в автентичен вид. В архитектурните анали-
зи са добре известни стилистичните заемки в облика на сградата – от 
историзма до сецесиона и неовизантиката. Същевременно видими и 
познати, са и връзките със строителните традиции на региона, както и 
с търсенията на национален стил, така характерни за българските ар-
хитекти преди Първата световна война.

52 Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_Nedelya_
Church_1922.jpg посетено на 23.08.2018 г.
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Независимо от влиянията на европейските архитектурни тен-
денции, синтезът с проекциите на старото и акцентът върху бъл-
гарското остават в сила до средата на XX в. именно в образите на 
култовите сгради. Не се случва същото обаче при появата и разви-
тието на новите типове сгради – индустриални, обществени, както 
и при еволюцията на жилищната архитектура.

„Няма съмнение, в период на възмогване сред един народ ду-
шите са окрилени и не може творческите натури да не замахват на-
широко. При това, периодът на борби е период на отрицателство 
към завареното и, естествено, мисълта надхвърля строителските 
грижи – отърсва се както от практичното, така и от временното, та

Храмът	„Св.	Неделя“,	макет	1930. 53 
Проект	за	преустройство	след	Атентата,	
архитекти	Иван	Васильов	и	Димитър	Цолов.

53 Към проектите на архитектите Иван Вaсильов и Димитър Цолов // сп. Архитект, 
3–4,1928, с. 16. 
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Синагогата	в	София,	201754,	
Проект	на	арх.	Фридрих	Грюнангер.

намира и общочовешки хоризонти“ – прави равносметка за изми-
налите две десетилетия Антон Страшимиров в началото на 20-те 
години.55

С. Т. 

54 Фотография С. Т.
55 Страшимиров, Антон. Град и село. // Наши	дни, кн. 10, 1921, с. 1 –12 https://liternet.

bg/publish5/astrashimirov/grad.htm (посетен на 01.06.2018)
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ОБРАЗИ НА ВОЙНАТА

Художествени образи: Балканската, 
Междусъюзническата 

и Първата световна война

Модерните времена на Балканите започват с военни действия – с 
борби за формиране на независими държави и национално обособя-
ване. В цяла Европа модерната епоха е изпълнена с войни между на-
ционални държави, които си оспорват територии, но Балканите са ся-
каш синоним на войните.

В периода от формирането на независима българска държава до 
Първата световна война репрезентациите на войните – на екстремни-
те изпитания, на бойните полета и триумфалните маршове по град-
ските булеварди, както и на въображаемите сцени на исторически 
битки и победи – са важна част от образната модерност.

На терена на войната се срещат знакови личности, а техните об- рази 
остават трайно в набързо направени художнически скици. Артистите, 
поетите и писателите от младото и средното поколение са мобилизира-
ни на фронта със задачата да отразят военните събития и да прославят 
победите на своите национални армии. Ярослав Вешин е назначен за 
военен художник и създава голяма колекция от живописни платна и ри-
сунки. Емблематични композиции, като „Те победиха“ от Иван Лазаров, 
надхвърлят изложбените пространства и влизат в учебници по история 
и литература. Карикатури и рисунки придобиват популярност в пресата. 
Сред техните автори се отличава Александър Божинов. 

Някои от заминалите на фронта, сред които поетът Димчо Дебелянов 
и художникът Гошка Дацов, не се завръщат. Други са тежко ранени – по-
етът и художествен критик Гео Милев загубва окото си; критикът и ху-
дожник Сирак Скитник е ранен в гърдите и в дясната ръка. Художничката 
Елисавета Консулова-Вазова работи като самарянка във военни болници 
по време на Междусъюзническата война. Малцина протагонисти на съ-
временното изкуство успяват да избегнат изпитанието на войната.
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Иван	Лазаров	(1889–1952)
Те	победиха,	1913,	бронз,	

																																	39	х	20	х	45	см.	СГХГ

За България поражението в Първата световна война, жертви-
те по бойните полета, крахът на вярата в общата европейска модер-
низация, пораждат антивоенна вълна и леви нагласи. В същото вре-
ме обаче въображаема нова война може да разруши съществуващия 
международен ред (несправедлив след Първата световна) и да про-
прави път на нов свят (справедлив). Обществено пропагандирана-
та идея за несправедливостта към България поражда реваншист-
ки настроения и създава утопична представа за всенародна общност. 
„Войните са първата ситуация в модерната българска култура, про-
извеждаща „масов човек – пише историкът Иван Еленков в книгата 
си „Родно и дясно“ – ... огромни човешки маси, преодоляващи тра-
диционната си изолираност, се свързват – рационално организирани, 
опериращи с техника, действащи в синхрон помежду си…“.56

Войните и последствията от тях създават общи места на колекти-
вен интегритет. Образите на смъртта често са образи на жертвата и 
саможертвата; образите на Христос, Разпятие, Пиета трансцендират 
травматичния опит. Народът става ключово понятие с еднопланово 
позитивна употреба. Образите на народа са множествени и предста-
вят идентификации на българската култура – от модернистки род-
ства до дясно консервативни вълни.

56 Еленков, Иван. Родно и дясно. – София: ЛИК, 1998, с. 38.
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Васил	Захариев	(1895–1971).	Голгота,	гравюра	на	дърво.57

На пръв поглед този модернизъм/авангард, преплетен с нацио- 
нални идентификации, е противоположен на универсалистките уто-
пии във влиятелните културни средища. У фигури като Гео Милев 
обаче съжителстват непротиворечиво и двете перспективи. В него-
вата статия „Родно изкуство“ четем: „Под българско родно изкуство 
(…) ние разбираме: изкуството, което създава българският художник, 
за да прояви чрез него своята българска душа – за да внесе чрез него 
ценностите на своята българска душа в съкровищницата на Мировата 
Душа.“58

Образите на Първата световна война, както и на предшестващи-
те я две балкански войни (1912–1913), разкриват широк спектър от 
художествени практики между репрезентация и експресия, между 
официалния разказ, индивидуалните истории и личната артистич-
на изразност. Скици на военните полета, направени бързо по вре-
ме на почивки или в окопите, представят близко наблюдение на хора 
и поведения. Опитите на академизма, реализма от XIX век, симво-
лизма, експресионизма и футуризма, често се преплитат в различ-
ни хибридни версии. Може да открием фанфарни отгласи, критични 
нагласи, кошмарни видения и дори възвишена поетика на унищо-

57 Везни, 1919–1920, № 9.
58 Милев, Гео. Родно изкуство. // Везни, № 1, 1920, с. 46.
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жението. Художественото и литературно списание „Кресчендо“, 
публикува на български език част от стихотворението „Цанг Тумб 
Тумб“ на Маринети, в което е представен образът на българския ае-
роплан, както и част от статията му „Геометрично и механично ве-
ликолепие“ (1914).59 

Изложбата на немски, австро-унгарски и български военни ху- 
дожници в Кралската академия за изкуства в Берлин през май и юни 
1917 г. дава официална рамка на уникално по рода си съвместно пред- 
ставяне на Централните сили. Форумът, според каталога, показва 481 
творби – картини, скулптури и рисунки – от 117 автора. Повечето про-
изведения са от немски художници, 107 – от художници от Авс тро-
Унгария и 65 – от България. Работи с различен интерес и художестве-
ни качества са изложени едни до други: официални портрети на царе 
и армейски генерали в скулптура и живопис, панорами на бойни по-
лета и екстатични човешки състояния. В репрезентациите на ланд-
шафта може да видим географията на Европа, асимилирана в опи та 
на войната. Траен интерес в образите е другостта – като пейзаж или 
като човешко присъствие / участие на чуждестранния съюзник и на 
пленника.

Кои български художници излагат в Берлин? Те всички са учас-
тници във войната, с изключение на майстора на официални портре-
ти Никола Михайлов. Сред тях са едни от най-влиятелните предста-
вители от следващото десетилетие – на 20-те години – Борис Денев, 
Никола Танев, Христо Каварналиев, Стоян Райнов. Някои от тези ху-
дожници и скулптори: Владимир Димитров-Майстора, Иван Лаза-
ров, Никола Кожухаров, участват в широкото Движение за родно из-
куство. В групата са включени художници, които в различни периоди 
от международната кариера си сътрудничат с официалните власти. 
В българския контекст обаче различията между творците, свързани 
с институциите на властта през 20-те и особено през 30-те години, и 
протагонистите на модернистки и авангардни тенденции не винаги е 
категорично очертана.

В България образи на двете балкански войни и на Първата светов-
на война се появяват в групови и индивидуални изложби. Една от тях 
е Изложбата на Първа българска армия в София през 1918. 

59 Маринети, Филипо Томазо. Цанг Тумб Тумб. // Кресчендо, 1922, № 3–4.



76

Каталог	на	изложбата	на	военни
картини	от	немски,	австрийски,
унгарски	и	български	художници
в	Кралската	академия	за	изкуства
в	Берлин	през	май–юни	1917.	Корица																					                 

Образите на войни в масовата визуална среда са също обект на из-
следвания и дебати през последните години. Практиката на фото- 
графската документация придобива значение за България по време 
на балканските войни и Първата световна война, въпреки че е използ- 
вана и по-рано – в края на ХІХ-ти век по време на Руско-турската вой-
на от 1877–1879. Възстановки на военни сцени, за заснемането им с 
фото или кинокамера, се правят по време на Първата балканска война 
и Първата световна война, след победни битки, като завладяването на 
Од- рин от българската армия през 1913 г. Картини на военни боеве, 
панора-ми на бойни полета, портрети на военни командири в излож-
бените зали са създавани с помощта на снимки. Архивът на худож-
ника Ярослав Вешин съдържа голям брой такива фотографии и фо-
то-негативи.

Друга част от масовата визуална среда – рисувани пощенски 
картички, рисунки в пресата и други разпространявани типографс- 
ки изображения – заслужава специално внимание по отношение на 
противопоставянето на моята	нация	и	враговете. Широко разпрос-
транени са рисуваните пощенски картички с идеализирани обра-
зи на собствената армия и гротескни – на вражеската. Сравнявайки 
този тип изображения, предхождащи в известен смисъл комиксите, 



77

Владимир	Димитров-Майстора.	
Разпятие,	1920–1921,

																																			рисунка	с	туш.	НГ,	София

може да разпознаем визуални прилики между герои, ситуации, ком-
позиции и т.н. от различни държави на Балканите. Променят се само 
отличителните знаци на армиите.

Карикатурите са особени образи на войната. Те не участват в 
изоб ретяването на националната история, поне не във високия регис-
тър на тържественото и героичното – на това ниво смехът едва ли е 
приемлив. Какво осмиват карикатуристите? Политическите карика-

Ярослав	Вешин	(1860–1915).
Отстъплението	на	турците	при	Люле	Бургас	през	1912	г.	1914,	

маслени	бои	върху	платно,	122	х	240	см.	НГ,	София.
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Антон	Митов	(1862–1930).
Посрещане	на	ІV-та	армия,	1914,	масло	на	платно,	196	х	194	см.	СГХГ.

тури в пресата най-често представят цар Фердинанд, неговите мини-
стри и дипломатическите им грешки. Виждаме и ситуации от всеки-
дневието в столицата във военно време. 

Пропагандна	пощенска	картичка	за	победата	на	българската	войска	
при	Лозенград	през	октомври	1912,	по	време	на	Балканската	война

 

Образите на Балканската, Междусъюзническата и на Първата 
световна война са многобройни и противоречиви. Такива са и употре-
бите им във времето.

И. Г.
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Филмът „Балканската война“

Именно войната става тема и повод за първото българско кинопро-
изведение. Филмът „Балканската война“ (1913) на Александър Жеков 
има особено важно място в историята на българското кино. Той е не 
само първият изцяло запазен български документален филм, но и пър-
вият филм реализиран от българин. Поне до днес, повече от 100 години 
след неговата поява, не е открит друг по-стар български филм.

Когато през 1912 г. започва Балканската война, няколко българи 
пишат до цар Фердинанд с молба да им бъде разрешено да заснемат 
военните действия на фронта. В архивите са запазени няколко отри-
цателни отговора на царя. Отказ получава например видният архи-
тект Наум Торбов, който също изявява желание да отиде с кинема-
тограф на фронта. Не може да се твърди със сигурност дали няма 
заснети филми на фронта от някои други оператори и режисьори. До 
нас е достигнало единствено физическото копие, както и отзвукът в 
пресата за филма на Александър Жеков.

Според киносторика Петър Кърджилов „Българското кино не само, 
че не остава встрани от действителността, но, превъзмогвайки неве-
роятните трудности на пионерското начало, успява да отрази тези съ-
бития, да ги запази за идните поколения, да превърне актуалните тога-
ва късове лента в отломки зрима история“.60 Той отбелязва, че филмът 
„Балканската война“ е първото българско кинопроизведение, прожек-
тирано и в чужбина. „… Филмът е бил прожектиран и в Русия. При 
това на няколко места – Одеса, Ялта, Севастопол и др., което означава 
на няколко пъти. […] И всичко това се случва през 1914 г., в средата на 
която се е състояла премиерата му в България.“61 Показването му в Ру-
сия не е случайно, тъй като самият Александър Жеков е руски възпита-
ник, получил образованието си и живял дълги години именно там.

Контекстът, в който филмът се появява, е изключително важен и 
засилва интереса към неговите прожекции и в следващите години. На 
28 юни 1914 г. избухва Първата световна война. Светът е отворил очи 
към военната тематика. Нормално е изкуството в този период също да 
е посветено на войната.

60 Кърджилов, Петър. Филмът „Балканската война“ в историята на българското кино. – 
София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2011, с. 31.

61 Кърджилов, Петър. Филмът „Балканската война“ в историята на българското кино. – 
София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2011, с. 136.
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Кадър	от	филма
„Балканската	война“,
реж.	Александър	Жеков,	1913.
Архив	на	Българска
национална	филмотека.																								

България не изостава в това отношение. Александър Жеков успя-
ва да заснеме редица кадри от Балканската война. Филмът „Балкан-
ската война“ е не само важно историческо свидетелство и летопис, но 
и произведение на изкуството. Запазеното копие с дължина 43 мину-
ти представя разнообразни места и личности по време на военните 
действия. В петте му части се редуват различни кадри: ранени войни-
ци; Люлебургас и Лозенград; българският миненосец „Дръзки“, побе-
дил турския „Хамидие“; цар Фердинанд; царица Елеонора и генера-
ли от Българската армия; пленени башибозуци. Операторът режисьор 
е заснел дори и санитари, които танцуват полка, казачок и български 
народни хора. Във филма присъстват и значителна част кадри, за кои-
то няма междукадрови надписи и днес не е установено точно къде са 
направени, но фактът, че Александър Жеков ги е включил сред други-
те важни събития и хора, дава основание да бъдат приети за достатъч-
но значими.

Съдбата на филма сама по себе си е много интересна и загадъчна, 
както и съдбата на неговия автор. Доскоро не беше известна дори фо-
тография на Александър Жеков. Ценен е приносът на Росен Спасов62, 
който открива снимка на самия Жеков и публикация, поместена в ру-
сенското издание „Кино Преглед“ през 1927 г. по повод прожекция на 
филма „Балканската война“ в Русе.

През годините самият филм ту изчезва, ту се появява, придружа-
ван от гръмки реклами в тогавашната преса. Разбира се към него ви-

62 Спасов, Росен. Периодични печатни издания за кино в България (1913–1944). 
Дисертация за получаване на научно-образователна степен „доктор“. – София: Институт за 
изследване на изкуствата, с. 136.
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наги има интерес. Балканските войни са съпроводени с искрено па-
триотично чувство, а подвизите на българските войници и армия 
будят възхищение у сънародниците ни. През първите две десетилетия 
след своето заснемане филмът е многократно прожектиран в голяма 
част от тогавашни киносалони както в София, така и в други градове, 
особено във Варна, където е роден Александър Жеков. После филмът 
се губи за дълго време. Окончателната му поява в Българската фил-
мотека е също толкова загадъчна, колкото и неговото изчезване: до-
нася го мистериозен господин в бял костюм, който се представя под 
името „Аргир“ (от гръцки „сребро“), оставя кутиите с лента на тога-
вашния директор на Филмотеката Георги Стоянов-Бигор и си тръгва. 
Очевидно такива са странностите на времето, а те все пак се оказват 
благоприятни, към историята на нашето кино поне ако се съди от съд-
бата на този филм. Такъв късмет обаче е рядкост в онова време. За го-
лямо съжаление съществена част от българските филми, произведе-
ни преди 1944 г., не са съхранени. Причините за това едва ли опират 
до нехайство от страна на кинопроизводителите и авторите на фил-
ми. Прието е мнението, че голяма част от филмите са унищожени при 
бомбардировките над София по време на Втората световна война. Не 
малка роля за лансирането на това мнение изиграва фактът, че след 9 
септември 1944 г. има опит да се наложи тезата, според която българ-
ското кино започва своето същинско съществуване с появата на фил-
ма „Калин орелът“ (1950, реж. Борис Борозанов). Физическата липса 
на филмите от предшестващия период е удобна, дори необходима, за 
налагането на такава теза. В този смисъл има основание хипотезата, 
че филмовите копия са унищожени след 9 септември по политически 
причини. „Балканската война“ – първото кинопроизведение, реализи-
рано от българин, – остава завинаги свързано с образите на войната. 
Той е един от малкото филми, който и днес може да бъде видян и това 
е изключително ценно.

Т. Д.

6.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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ИЗБОРЪТ НА КАМЕРАТА: ТУРСКАТА ЛЕГАЦИЯ  
И „ЛЮБОВТА Е ЛУДОСТ“

В своята ранна история киното си взаимодейства с развитието на 
архитектурата на различни равнища. Важна част от строителната дей-
ност е свързана с изграждането на киносалони (които имат нова сград-
на типология и създават своя специфична градска среда). От друга 
страна, използването на вече съществуващите здания във филмови-
те продукции може да се разглежда в два плана: като фон или декор 
с характерен облик и визуално послание, включени в заснемането на 
първите български филми, но и като визуален каталог на автентични 
екстериори, интериори и градски пейзажи. Но в началото на XX в. тази 
очарователна синергия между двете изкуства е по-скоро хаотична.

Театър	„Одеон“,	София,	1912	63                                

63 Източник: Delmard, Alaricus. Cinematograph Theatres in Sofia. The Cinema News and 
Property Gazette, 06 06.1912, 8–9. Вж. Янакиев, Александър. Кинематографските салони в 
София. В: Проблеми на изкуството, № 3, 2015, 7–9.
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Обява	във	вестник	„Софийска	вечерна	поща“,	бр.	74,	5.03.1912,	с.	2,
снимка	на	арх.	Наум	Торбов

Kиносалоните на София често са включвани в пространствата на коо-
перации и хотели.64 Някои от първите самостоятелни сгради – киносалони 
са описани от Аларикус Делмард в статията „Кинематографите в София“ 
от 1912 г., но днес те не съществуват в автентичен вид. Кинопрожекции се 
извършват и в „чужди“ пространства – концертни и театрални зали. А про-
филираните комплекси от рода на киноцентрове, звуко- и кино-записни 
студия и др., се появяват в страната едва през втората половина на XX в.

Интересно съвпадение е и фактът, че сред ключовите архитекти 
на предвоенна София през 1912 г. е Наум Торбов, единствен предста-
вител на „Пате фрер“ – френския концерн за производство, обработка 
и разпространение на филми за България.

***

Един от първите български филми – „Любовта е лудост“ (1917) на 
режисьора Васил Гендов – е заснет в двора на забележителната сграда 
на турската легация. Главни герои във филма са самият В. Гендов, Жана 
Гендова и видната театрална актриса Мария Тороманова-Хмелик.

Зданието на днешната резиденция на турския посланик в София 
някога е замислено като дом за семейството на адвоката и дипломата 
Харалампи Сърмаджиев. Д-р Сърмаджиев (както често е наричан от 
съвременниците си) е знакова фигура на следосвобожденска Бълга-

64 Кратка история на българската архитектура. – София: Академично издателство 
„Проф. М. Дринов“, 1956, с. 524.



84

Кадър	от	филма	„Любовта	е	лудост“,	реж.	Васил	Гендов	пред
Турската	легация,	1917.	Архив	на	Българска	национална	филмотека.

рия. Той е работил в кантората на братята Евлоги и Христо Георгиеви, 
бил е секретар на Българската добродетелна дружина и дипломати-
чес ки агент в Белград и Виена.

Красивата „къща дворец“65 в центъра на столицата е построена за 
него, жена му Елена Пулиева и петте им деца през 1903 г. Неин проек-
тант е виенският архитект Фридрих Грюнангер, по това време главен ар-
хитект към Министерството на общите сгради, пътищата и благоустрой-
ството.66 Част от сградите, с които австриецът е особено известен днес, 
са Софийската синагога, Духовната семинария и Софийските минерал-
ни бани. В тях се интерпретират средновековни византийски образци и 
някои форми от балканската архитектура. Те успешно акцентират върху 
самобитното лице на София от предвоенните десетилетия на XX в.

Къщата на Сърмаджиев обаче показва друго направление в архи-
тектурните му търсения. Oписанието на дома в колекциите на Юро-
пеана гласи: „Богато и представително градско жилище [...] Пла-
новата схема е от вестибюлен тип, с добро функционално решение, 
постижение за времето си. Изключително богата пластична украса по 

65 Определението „къща дворец“ е по Пепи Йокимов. Софийската елитна къща (1878–
1920). – В София – 120 години столица, Юбилейна книга. – София: Академично издателство 
„Проф. Марин Дринов“, с. 477.

66 Щерн, Марчела. архитект Фридрих Грюнангер. – В Австрийски архитектурни 
влияния в София края на XIX началото на XX век. Сборник. Двуезично издание. – София: 
Музей за история на София, 1998, с. 23
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всички фасади.“ 67 Тя успешно съчетава няколко романтични тенден-
ции, характерни за европейската архитектура: (нео) барок, сецесион и 
дори елементи на рококо и средиземноморски ренесанс.

В подобни решения и стил (често окачествявани като виенски 
влияния и късен историзъм) са разработени и някои други проекти на 
Грюнангер – например източното крило на Княжеския дворец (1893–
1894), или къщата на Димитър Яблански, построена през 1907 г.

Няколко години след смъртта на д-р Сърмаджиев, вдовицата му 
продава къщата на република Турция, след което постройката се из-
ползва като посолство и резиденция.

Наследството на архитект Грюнангер в България не е напълно за-
пазено, но домът на Сърмаджиеви е грижливо съхраняван и като вън-
шен вид, и като интериор. Още с построяването си, сградата предиз-
виква у съвременниците интерес и възхита. Именно заради луксозния 
си градски вид, през 1917 г. тя става сцена за снимките на един от пър-
вите български филми: „Любовта е лудост“.

В мемоарите си Васил Гендов казва следното по този въпрос: „В 
1916 г. в София малко бяха постройките и къщите, били те частни или 

Турската	легация															
																																в	София

67 Europeana Collections 2018, Резиденция на турското посолство, арх.Фридрих 
Грюнангер. https://www.europeana.eu/portal/en/record/2023816/Other_MonCultSof_
Image_0039_jpg.html (посетен на 21.06.2018). 
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обществени, които имаха красив външен вид. А още по-малко се на-
мираше хубава фасада на къща, която може да служи за декор на един 
филм. Понеже филмът предполагаше такава фасада, дори и от жела-
ние да украсим външния вид на филма, с наличните и без средства за 
декоративни възможности, аз се спирам върху къщата на Сърмаджи-
еви на бул. „Цар Освободител“, заемана тогава и до днес от Турска-
та легация.“68 По думите на самия Гендов заснемането на „Любовта е 
лудост“ в турската легация има своите добри страни, свързани с ви-
зуалната картина, но от това произтичат и редица неудобства. В ран-
ната утрин на снимачния ден, шумният екип събужда военното ата-
ше Мустафа Кемал (по-късно приел името Ататюрк)69, който не само 
гони екипа, но и настоява категорично да бъде унищожена лентата. За 
бедните български кинодейци това се оказва сериозна заплаха фил-
мът да не види екран, поради оскъдните средства, с които те разпо-
лагат и високите цени на филмовите ленти. За щастие те успяват да 
спасят лентата. По това време средствата, влагани в създаването на 
малкото български филми, са частни. За да реализира филмите си, 
Гендов разчита и на собствени средства.

Васил	Гендов
Архив	на	Българска
национална	филмотека																																													

68 Гендов, Васил. Трънливият път на българското кино. – София: Фабер, 2016, с. 97.
69 За съжаление няма сигурни доказателства за тази историческа среща на Кемал 

Ататюрк и Васил Гендов. Това е само още едно неизяснено събитие, свързано с дейността 
на Гендов.
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Малко преди снимките на „Любовта е лудост“, Гендов среща бъ-
дещата си съпруга Иванка Иванова, по-известна като Жана Гендова, 
която озарена едновременно от любовта към Васил Гендов и към ки-
ното, предоставя всичките средства, с които разполага, за заснемане-
то на този филм.

Това е първият български филм, създаден по предварително напи-
сан сценарий. Нещо повече: в специално тефтерче В. Гендов води за-
писките си, свързани с филма. Днес бихме го нарекли „режисьорска 
книга“.

„Любовта е лудост“ заема важно място в историята на българ-
ското кино и култура като най-старият запазен български игрален 
филм. Това е вторият филм на Васил Гендов, след „Българан е галант“ 
(1915), който за съжаление не е съхранен. Значимата роля на абсолю-
тен пионер в българското кино принадлежи на неговия създател Ва-
сил Гендов, чийто образ е обвит от митове, дългогодишни спорове, 
градски легенди и недоказани твърдения. В. Гендов заснема 11 фил-
ма, от които до наши дни са съхранени само 17 минути кадри от „Лю-
бовта е лудост“. Той е една от най-противоречивите и същевременно 
най-интригуващи личности от ранния период на българското кино.

С. Т., Т. Д.
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ИЗКУСТВАТА И ДЕЦАТА

Училищните сгради

В началото на ХХ в. сме свидетели на редица ключови промени 
в структурата на обществото и развитието на социалните процеси – 
миграциите от селото към града, усвояването на нови трудови и со-
циални практики, както и постепенната еманципация на българката. 
Преосмисля се и представата за семейството и основите, на които се 
гради. „Малкото буржоазно семейство се откъсва от контрола на ро-
дово-патриархалните общности, неговата цел не е просто продълже-
ние на рода на съпруга, а „семейното щастие“, „доброто възпитание 
на децата“, пишат Попова, Воденичаров и Димитрова70. Нараства ро-
лята и влиянието на държавните институции – налагат се нови здрав-
ни норми дори и в отглеждането на децата. Организират се и първите 
сиропиталища, забавачки, детски болници и санаториуми. Училища-
та са един от характерните примери за развитието на архитектурата 
за деца. По сградите за обучение се работи постоянно и целенасочено 
почти през целия XX в. (като изключим периода на прехода), а тради-
циите в тяхното изграждане датират от предното столетие.

Учебни заведения съществуват още в Османската империя – ем-
блематични са училищата в Габрово и в Пловдив. Според Георги 
Пеев71, броят на училищата в навечерието на Освобождението е око-
ло 1500. В Търновската конституция обаче е поставен акцент върху 
образованието, като се казва, че „първоначалното учение е безплатно 
и задължително за всите поданици на Българското Княжество“. Така 
броят на училищните сгради в страната расте (утроява се преди Пър-

70 Попова, Кристина, Петър Воденичаров и Снежана Димитрова. Жените и мъжете в 
миналото, XIX–XX век. – Благоевград: Арт Принт, 2002, с. 55.

71 Пеев, Георги. Изграждането на българското образование в началото на Третата 
българска държава. // Годишник на Департамент „Публична адмнистрация“, НБУ, 2014, № 9 
http://ebox.nbu.bg/pa2014/index2.html, (посетен на 21.06.2018).
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вата световна война), а техните функции, дейности, организация и 
конфигурации се изменят многократно.

Новопостроените училища и гимназии условно могат да се раз-
делят на авторски и типови решения, макар че особено сполучливите 
авторски решениясъщо се повтарят (и типизират) впоследствие.

Една от първите училищни сгради в Освободена София е дело 
на Константин Йованович, архитектът проектирал Българския пар-
ламент. С представителния си облик и визия Първа софийска мъжка 
гимназия (днес там се помещава Факултетът по журналистика и ма-
сова комуникация към СУ „Св. Кл. Охридски“) съществено се раз-
личава от възрожденската училищна сграда. В подобен, тържествен 
и внушителен дух се реконструират и изграждат редица училищни 
сгради в столицата и големите градове – Търговската гимназия в Сви-
щов, Мъжката гимназия „Александър I“ в Пловдив и мн. др.

Един от ключовите проекти в началото на XX в. е изграден през 
1900 г. във Варна. Това е Държавната девическа гимназия и панси-
он „Мария Луиза“, дело на архитект Петко Момчилов. Самият той е 
доайен на професионалното общество в страната след Освобожде-
нието – обучавал се е в Мюнхен и Прага и е един от основателите на 
БИАД. Впериода 1894 -1906 г. Петко Момчилов е началник на отделе-
ние „Архитектура“ в Министерство на обществените сгради и пр72.). 
Негови са и проектите на санаториума за гръдноболни в Трявна, мъ-
жката гимназия в Русе, Александровската болница в София, старата 
сграда на „Майчин дом“, Сливенските минерални бани, гимназиите в 
Пловдив, Търново и Ловеч и т.н. Особено внимание заслужават и раз-
работките му съвместно с архитект Йордан Миланов.

Неоренесансовата, средиземноморска архитектура на Девическо-
то училище е допълнена с актуално функционално и хигиенично ре-
шение. В триетажната сграда с вътрешен и външен двор се разпола-
гат кабинети, класни стаи и канцеларии, стаи за слуги, пералня, кухня 
и трапезария, гимнастически салон, както и собствено парно отопле-
ние. Високото качество на изпълнение е в унисон с избраната цел – 
„за образование и възпитание в него на гражданки и дъщери на татко-
вината България“, формулирана в акта на Фердинанд от 1893 г. Днес 
сградата служи за Археологически музей. Подобно решение Петко 

72 Трендафилов, Трендафил. Архитект Петко Иванов Момчилов // Списание	на	БИАД, 
3, 1923 с. 33
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Държавната	девическа	гимназия
„Мария	Луиза“	1902.73
Проект	на	арх.	Петко	Момчилов.														

Момчилов прилага и в проекта на Русенската градска девическа гим-
назия „Княгиня Евдокия“ през 1909 г.

Сградата на Търговската гимназия в София, дело на Михаил Пуш-
каров и Никола Костов, е ярък пример за уникалното в проектите на 
гимназиални сгради в междувоенния период. Тя е завършена през 
1930 г., в еклектична комбинация от стилистичните течения, характер-
ни за това време – неокласика и неоренесанс, Арт Деко и модернизъм. 
С изявен модернистичен облик пък са решенията на Столарското учи-
лище в Пловдив и Германското училище в София (днес НМА „Панчо 
Владигеров“). Показателно за духа на времето е засилената и усложе-
на употреба на железобетонни конструкции в подобни проекти.

В близка, но не така категорично изявена стилистика, тандемът 
Белковски –Данчов проектира и т.нар. „Студентски дом“ в София – 
„Домът, който свободно и непринудено трябва да обединява всички 
студенти и то не като официален и държавен институт, а като общо 

73 Момчилов, Петко. Зданието за държавна девическа гимназия и пансион „Мария 
Луиза“ във Варна. // Списание на	БИАД	в	София, бр. 3–4, 1902, с. 42–43.
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тях но жилище“.74 Елегантната, компактна сграда на площада на па-
метника на „Цар Освободител“ е създадена да подпомогне студент-
ския живот във всичките му прояви, а Станчо Белковски пътува до 
Германия, за да се запознае с подобни проекти там.

Масовизирането на образованието на по-малките – децата, в пър-
вата половина на XX в., води до известно опростяване, но и до качест-
вено профилиране на сградите посветени на обучение, което е видно 
в гимназиалните постройки от 20-те и 30-те години. Те са силно по-
влияни и от глобалните тенденции в изграждането на училищни сгра-
ди, и от препоръчваните в периода методи на обучение на децата.

Същевременно в малките населени места също се строят учили-
ща, най-често със скромни размери, типови решения и детайлира-
не в духа на историзма. След земетресението от 1928 г. проектите им 
се обновяват изцяло от агенция ДИПОЗЕ (Дирекцията за подпомага-
не на пострадалите лица и населените места от земетресението през 

Германското	училище	в	София,	1934	г.75
Проект	на	архитекти	Станчо	Белковски	и	Иван	Данчов.

74 Белковски, Станчо. Студентски дом. // Студентска	борба, бр. 9, 01.03.1930.
75 Белковски, Станчо. Архитектурна дейност 1922–1942: Жилища, общ. сгради, се ли-

ща. – София, Хр. Г. Данов, 1943, с. 34. 
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Типови	проекти	на	селско	училище,	193076

1928 г.), редом с проектите за малки църкви и общински домове в се-
лата. В новия им прочит е потърсена по-силна връзка с архитектурно-
то наследство на Балканите.

Може да се обобщи че архитектурата за деца в периода следва 
общото архитектурно-строително развитие. За разлика от други об-
ласти в строителния бранш, тя е активно регулирана и насърчавана 
от държавата, а нейните обекти получават широко разпространение. 
В училищата децата прекарват огромна част от времето си – в тях са 
търсени както актуални за времето хигиенни условия, така и възмож-
ности за подобряване на учебния, а понякога и възпитателния процес. 
Знаково за периода е засиленото им присъствие в градската среда, а 
училищните здания постепенно добиват характерна, представителна 
естетика и подчертана тектоничност и функционалност.

С. Т.

76 Гадев, Апостол. Из възстановителната дейност на „ДИПОЗЕ“. // Списание	на	БИАД, 
бр. 3–4, 1930, с. 7.
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ДЕТСКАТА ЛИТЕРАТУРА –  
ОТ СКУЧНИТЕ ДИДАКТИЧНИ МОДЕЛИ  

ДО ВИСОКИТЕ  ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗЦИ

Началото на българската литература за деца е под знака на под-
чертания дидактизъм, с натрапливи възпитателни елементи, използ-
ващи фолклорни мотиви и сюжети от традиционния бит и празнич-
ния ритуален календар. Такава е тематичната и стилова парадигма, в 
която се вписват детските стихове на Петко Славейков, Цанко Цер-
ковски, Иван Вазов, Елин Пелин. Друг кръг от поетични сюжети, ин-
терпретирани назидателно или шеговито са свързани с ценностната 
система на българския човек – любовта към знанието, възпитаване-
то на трудови навици, почитта към дома и семейството като сакрал-
но пространство, обичта и уважението към майката. Постепенно тези 
емблематични за патриархалния морал проблеми и топоси, разширя-
ват своите смислови значения, периметърът на личното не просто се 
променя, а се идентифицира с националното като исторически реа-
лии и образи, които се превръщат в универсални олицетворения на 
родното – език, природа, земя, герои. В единствената си детска книж 
ка – „Стихотворения за малки деца“ (1883),  Вазов носталгично спо-
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деля спомени за уюта на дома, за майчината ласка, за труда като отго-
ворност, за детската игра като забавление. Цялата пъстра палитра на 
ежедневния живот на детето е интерпретирана не толкова от позиция-
та на знаещия и поучаващия лирически	Аз,	а през  призмата на детското 
светоусещане, с гласа на детето, което описва своя свят и чувства. 

Чичо Стоян (Стоян Михайлов Попов) е авторът, който трайно на-
лага този стил в поезията за деца. Това обаче не означава, че създава 
инфантилни или елементарни като послания стихове. Напротив, те 
отразяват детското въображение, в тях е вложена детската страст към 
играта, желанието за пакости и лудории, детският бунт срещу стро-
го регламентирания живот на възрастните. Авторът го прави забавно, 
с добронамерен хумор, но и с малко тъга по безвъзвратно отминалото 
време на детството. Заслугата на чичо Стоян е, че създава високи худо-
жествени образци, които дават нов статут на литературата за деца. Тази 
тенденция се утвърждава и от творчеството на Васил Ив. Стоянов. Не-
говите книги пресътворяват детския свят, проникновено и с въображе-
ние. Той е изпълнен с усмивка, тъга и деликатно поднесено познание. 
Детето е равнопоставено на възрастния, затова диалогът между тях не 
носи внушението на назидание – той е интересен и провокативен. 
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Безспорна е заслугата на Елин Пелин за превръщането на твор-
чеството за деца в дял от българската литература, който критиката не 
просто забелязва, а и започва високо да оценява. Малките герои в не-
говите стихове са в хармонична връзка с природата, те са част от сел-
ския бит, но той не е обременен от тежък труд, той е фон на забавни 
случки, които съпътстват делника на детето или подсилва с фолклор-
но-митологични конотации неговите емоционални преживявания. 
Детският свят в поезията на Е. Пелин е оригинален и неповторим, 
той е вселена от малки чудеса и много смях. От началото на ХХ в. до 
Първата световна война детската поезия от затворена в своята  поучи-
телна нормативност и учебникарска каноничност комуникативно се 
отваря към диалог с децата. Това дава възможност на малкия човек 
да опознава себе си естествено и с лекота, с мъдрата ирония и меко-
то благородство на възрастния, ненатрапливо внушаващ познанието, 
което носи натрупаният житейски опит. Разбира се, развойните про-
цеси в поезията за възрастни са много по-динамични и сложни, затова 
е трудно, а и ненужно да се правят естетически съпоставки. Детската 
проза през този период изминава също дълъг и труден път на разви-
тие и утвърждаване. Засиленият публицистичен рефлекс, характерен 
за Възраждането, отстъпва място на художествената фикция, която 
трансформира реалистичната еднозначност на случките от съвремен-
ния бит или традиционните фолклорни мотиви в усложнени психоло-
гически и екзистенциални послания. В началото на века се смята за 
естествено побългаряването на текстове, които се превръщат в база 
за надграждане на родните художествени опити – преминаващи през 
заимстване на сюжети, наливане на автентични истории в чужди жа-
нрови форми, травестирането на популярни герои от други литера-
тури  или буквалното им вкарване в български нравоучителни схеми. 
Така са изглеждали читанките и христоматиите, активно използвани в 
педагогическата практика  тогава. Постепенно обаче те се превръщат 
в авторски литературни помагала, с текстове подбрани или написани 
от писатели, които днес без колебание наричаме класици – Е. Пелин, 
Николай Райнов, Ангел Караллийчев, Асен Разцветников, Ц. Церков-
ски. 

Важна роля за утвърждаване на творчеството за деца има и лите-
ратурната критика. Александър Теодоров Балан, Славчо Паскалев, 
Александър Балабанов, Георги Цанев и др., противопоставяйки се 
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на прекаления дидактизъм, настояват детската литература да се оце-
нява със същите строги естетически критерии, както поезията и про-
зата за възрастни. Не липсват и радикални критически текстове като 
този на Славчо Паскалев77, който отрича деленето на литературата по 
възрастови критерии, противопоставя се на необходимостта от чете-
не в ранна детска възраст. Авторът стига до крайност, твърдейки, че 
това е вредно за нормалното развитие на децата. В имплицитен диа-
лог с тази теза влиза статията на Стилиян Чилингиров „Детската ли-
тература“78. Без да се стига до публична полемика тези две становища 
всъщност обозначават две противоположни мнения за значението и 
мястото на детската литература в духовния живот. Писателят убеди-
телно аргументира своята концепция, че талантливата поезия и про-
за за деца не просто имат право да съществуват, те са същностна част 
от всяка национална литература, защото изгражда добър естетически 
вкус у децата, възпитават нравствени и морални ценности, създава 
интелектуални мостове към другите изкуства.

Между полюсите на отрицанието и възторжената подкрепа, в 
началото на ХХ в. литературата за деца трудно, но уверено заема 
своето суверенно място в социокултурното пространство. Българ-
ското общество постепенно осъзнава нейната мисията, която може 
би най-точно е формулирана от един забравен днес автор – Виоли-
но Примо. „Днешното българско дете – това е утрешна България“, 
казва той в есето си „За детето“79. Въпреки, че днес тази фраза звучи 
като клише, тогава тя се приема като формула, която синтезира отго-
ворността на литературата пред подрастващите. И докато творчест-
вото за деца все още отстоява своя статут на равнопоставен дял в са-
мото литературно поле, то детската литература вече е политичесски 
институционализирана. През 1920 г. правителството на Александър 
Стамболийски приема закон, с който подпомага издаването на кни-
ги, поредици и списания за деца, набелязва мерки, които да поощ-
ряват четенето. Един изключително  далновиден законодателен акт, 
благодарение на който се създават емблематични издания с дълго-
летен живот  и основополагащо значение за появата на  творби за 
деца, превърнали се в класика, вписани в устойчивия канон на бъл-

77  Паскалев, Славчо. Нашата детска художествена литература. // Мисъл, ХVІ, 1906, № 5–6.
78  Чилингиров, Стилиян. Детската литература. // Ученически	преглед, ХІ, 1904, № 3,4,5.
79  Виолино Примо. За детето. // Развигор, № 227, 30.10.1926.
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гарската литература. Такива са: „Детска радост“ (1910–1947), дъл-
ги години редактор е Ран Босилек; „Венец“ (1911–1944); „Светулка“ 
(1904–1947), редактор Александър Спасов и Елин Пелин; вестници-
те „Пътека“ (1933–1947) и „Весела дружина“ (1933–1947) – в това 
издание за първи път се публикува комикс, който събира много по-
читатели.  Интересна тенденция, която маркира засилващата се роля 
на литературата за деца е, че много от българските писатели, кои-
то пишат за възрастни започват да създават талантливи творби и за 
малки – Дора Габе, Георги Райчев, Елисавета Багряна, Никола Фур-
наджиев, Николай Райнов, Емануил Попдимитров, Ангел Каралий-
чев, Асен Разцветников, Константин Константинов и др. Въпреки, 
че са творци, официално признати от литературната критика, авто-
ритетни членове на Съюза	на българските	писатели, част от тях ре-
шават да учредят своя творческа организация – Общество	на	писа-
телите,	приятели	 	на	децата80 (1928). По-късно преименувана на 
Дружество	на детските	писатели,	което до 1944 г. има 80  членове. 
Дружеството издава годишник „Детска книга“, с която се отбелязва 
Денят на детето, а през 1933 г. и първата антология с творби за деца 
„Огнище“.

През 20-те години се променя и критическият дискурс към дет-
ската литература. Тя става обект на много рецензии, публикувани в 
популярните тогава издания като „Златорог“, „Хиперион“, „Разви-
гор“, „Изкуство и критика“, „Литературен глас“ и др. Автори на тек-
стове, аналитично представящи художествените процеси в поезията 
и прозата за деца са Е. Пелин, Р. Босилек, Г. Цанев, Д. Б. Митов и др. 
През 1927 г. е издадено и първото цялостно изследване върху литера-
турата за деца – „Нашата детска литература“, част І. Авторът Петър 
Димитров, въпреки че не е оставил забележителна следа в история-
та на литературната критика, прави много точни оценки на стихове-
те за деца като естетически тенденции и като лични творчески пости-
жения, маркира интересни паралели с поезията за възрастни. Една 
от основните теми, които неизбежно се поставят в критическите тек-
стове тогава е за спецификата на детската психика, за нейната хармо-
ния със света, за детската чувствителност, за доверието на детето и 
за неговата самотност. За това как литературата влияе върху твърде 

80  Учредители също са и Е. Попдимитров, Ем. Станев, Р. Босилек, В. Паспалеева, Л. 
Станчев и др.

7.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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ранимата детска душа и доколко талантливо отразява емоционални  
вибрации на тази сложна и крехка вселена. В своята статия „Детска 
душа и детска литература“81 Д. Габе поставя именно тези проблеми 
и прави един от най-проникновените анализи на мисията и отговор-
ността  на писателите, които творят за деца.

Смяната на художествената парадигма през 30-те и 40-те години 
провокира литературна полемика, която поставя на обсъждане про-
блема, нужна ли е умисъл в детската поезия. Ключов термин в стати-
ята на Атанас Далчев „Нашата съвременна детска поезия“82, постави-
ла началото на един твърде дълъг и остър дебат. Поетът аргументира 
своята теза за вредните последствия от предпоставените идеи в пое-
зията за деца, които я лишават от спонтанност и искреност. Опонен-
тът му Христо Радевски защитава убеждението си, че наличието на 
голямо количество слаби поетични творби не се дължи на умисъл, 
а просто на липсата на талант, така както е и в творчеството за въз-
растни. Около този спорен термин се завихря полемичното напреже-
ние и именно той предизвиква голям брой литературнокритически 
текстове, в които се очертават  същностни естетически характерис-
тики на българската литература за деца, обозначава се преходът от 
традиционните патриархални и моралистични теми към психоанали-
тичното вглеждане в детския свят. За първи път открито се поставят 
въпросите за мястото на малкия човек в семейството, за обичта и ува-
жението на членовете му към него, за доверието, но и за ревността, 
страха и травмите, които съпътстват ранната възраст, за трансформа-
цията в поведението и чувствата, които порастването предизвиква. 
Значението на полемиката е, че обсъжда детската литература не само 
като художествени качества, а поставя важни проблеми свързани с от-
глеждането, възпитанието, обучението, физическото и психичното 
здраве на децата.

В периода до края на Втората световна война основните жанро-
ве, в които творят детските писатели са поезията  и кратките беле-
тристични форми – разказът и приказката, но предизвикателствата 
на повестта и романа привличат все повече автори. Така закономерно 
в българската литература се появява първият роман за деца „Златно 

81  Габе, Дора. Детска душа и детска литература. // Изкуство	и	критика, 1938, №7, с. 364.
82 Далчев, Атанас. Нашата съвременна детска поезия. // Изкуство	 и	 критика, 1942,  

№ 4–7; № 9–10; 1943, № 1–2.
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сърце“ (1929) на Калина Малина. Той разказва трогателната история 
на едно изоставено и намерено дете, което научава тайната на своя 
живот. Сюжетът, издържан в художествения стил на сантиментално-
то, приказно-романтичното и фикционалното, проследява перипети-
ите по пътя към истината, който е труден, но и осеян с добротворство 
и срещи с хора, готови да му помагат безкористно и всеотдайно. Ис-
торията провокира у читателя съпричастие, християнско смирение и 
състрадание. Тя учи децата да не се страхуват от самотата, да надмог-
ват страха от трудните житейски изпитания, да не се поддават на от-
чаянието. В този смисъл това е мъдър роман за деца и възрастни, кой-
то талантливо поставя началото на романова традиция в българската 
детска литература.

„Патиланско царство“ (1927) на Ран Босилек е книгата, която 
най-категорично се оттласква от нравоучителната възпитателна нор-
ма, превръщайки пакостите, играта и  смеха не в повод за санкции 
над детето, а в творчески импулс, в привлекателен модел на подра-
жание. Светът на детето тук е забава, изпълнен с остроумни репли-
ки, примамливо чувство за свобода, той е подвластен на детските 
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желания и на инстинктивния импулс за нарушаване на установени 
правила,  на освободеност от задръжки и ограничения. Именно това 
оттласкване от традиционните и до голяма степен  консервативни 
възпитателни модели, които налагат и образованието, и литературата, 
правят Патиланските истории любими на много поколения българ-
ски деца. Те отварят художественото пространство и към сюжетните 



101

предизвикателства на романите на Елин Пелин „Ян Бибиян“ (1933) 
и „Ян Бибиян на Луната“ (1934). Те също се радват на читателски ин-
терес и от деца, и от възрастни вече почти век. Със своите класически 
за българската литература творби, писателят въвежда непознати дото-
гава тематични полета, категорично противопоставящи се на  реалис-
тично-социалните тенденции в прозата за деца. Повествованието е 
динамично, завладяващо, то е пречупено през погледа, емоциите и въ-
ображението на детето. В сюжета се наслагват препятствия, изпитания, 
приключения. Героят се бори, за да се превърне от чаровен непослуш-
ник в добро и примерно момче. Неговият свят от битово ежедневен  
се превръща във фантастен, населен с чудеса. Ян Бибиян и дяволчето 
Фют са весели, забавни, пакостливи двойници на всяко дете. Обърната 
сюжетна матрица, превръща героите в отрицание на очакваните идеал-
ни представи за послушното дете и лошото дяволче. Именно това на-
рушаване на нормите прави романа толкова популярен, а жестовете на 
неподчинение на героите, техните хитрости и изобретателност, с кои-
то се опитват да опазят своя свят от правилата и деформациите на въз-
растните ги превръщат в своеобразен модел на подражание. Истинска 
художествена фантастика е вторият роман на Е. Пелин. Приключения-
та на Ян Бибиян на Луната са отражение на мечтата на всеки юноша да 
завладява нови пространства, да прави открития, да търси нови предиз-
викателства, но и да отстоява своите мечти, да се научи да опознава и 
себе си, и другите. Асоциациите с актуалните проблеми на земния свят 
са очевидни, без да са натрапливи и без да нарушават пародийния стил 
на изображение. Писателят не желае да създава моралистично-поучи-
телно повествование. Той се възползва от всички нюанси на смешното 
като изказ, образи, сюжетни обрати. Хуморът е жизнерадостен, но про-
вокира у читателя  не само усмивки, а и порив към свободен избор, с 
естественост и лекота внушава на детето увереност и сила да преодоля-
ва житейските изпитания. 

Страстта към приключенията на Тошко от романа на А. Каралий-
чев „Тошко Африкански“ (1940, с прекрасни илюстрации от Илия 
Бешков), е провокирана от любопитството му към света, от желание-
то да го опознае, но и да го подреди без забрани, според своите пред-
стави за добро и лошо. Това прави и него, и героите на Е. Пелин и Р. 
Босилек, устойчиви символи на детството, на бунта на детето срещу 
лицемерието и агресията, на стремежа му да провокира възрастните 
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не само да го обичат, но и да подкрепят мечтите и смелия полет  
на въображението му, за да си спомнят, че и те някога са били  
малки. 

Основно място в литературата за деца през разглеждания пе-
риод заема авторската или авторизираната народна приказка. Тя 
е предпочитан жанр, защото дава големи възможности за етични и 
морални поуки, вложени в познати сюжети и чрез обичани от де-
цата герои. Е. Пелин е първият български писател, който творче-
ски интерпретира народни приказки, публикувани в редактираните 
от него списания „Веселушка“ (1908–1910) и „Светулка“ (1920–
1932). Те са събрани в няколко сборника издадени през 20-те години 
– „Гори Тилилейски. Приказки за деца, наредени в стихове“ (1919),  
„Сладкодумна баба“ (1919), „Правдата и кривдата“ (1920). Един от 
най-сладкодумните разказвачи на приказки за деца в българската 
литература е Ран Босилек. Той по уникален начин съчетава творче-
ския подход с блестящо познаване на фолклорните архетипове, де-
ликатен усет за детската чувствителност и виртуозно владеене на 
най-колоритните изразни средства. Приказките, блестящо прераз-
казани или по-скоро пресътворени от А. Каралийчев, са приобщи-
ли възрастни и малки читатели към българската фолклорната съ-
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кровищница и към традиционната словесна култура на много други 
народи. Фундаментално е делото и на Н. Райнов, който събира и из-
дава 30 тома с „Приказки от цял свят“. Писателят прави литератур-
ни обработки на много фолклорни сюжети, което дава основание на 
критиката да го определя като най-популярния и най-продуктивен 
приказен разказвач у нас. Приказките на Константин Константи-
нов „Захарното петле“, „Котаракът Мърморко“, „Медената питка“, 
„Снежното момиче“, „Пръстеното петле“ и много други, са забавни, 
увлекателни и поучителни за малките читатели. Те разкриват пред 
тях ежедневния свят, който обаче е пъстър, изпълнен с малки чуде-
са, свят на сбъднати мечти и на победилото добро. Характерно за 
приказните сюжети на А. Разцветников е романтичният художест-
вен стил. Те са по-скоро поеми или римувана лирическа проза, в 
които традиционните герои дискретно внушават актуални за децата 
тогава, а и сега, нравствено-етични послания, провокирайки техния 
интелект и емоционално съпричастие. Хумористичната интерпрета-
ция на познати фолклорни мотиви, забавните словесни игрословици 
правят неговите приказки много популярни.

Първата повест в литературата ни за деца – „Малкият добру-
джанец“ (1927) на Д. Габе създава плодотворна тенденция в ут-
върждаването и развитието на този жанр. В книгата на Д. Габе со-
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циално-политическият контекст83, битовите реалии на живота в чиф-
лика, легендите, традициите, пречупени през детското въображение 
на главния герой – Петьо, създават колоритна картина на родовия кос-
мос с неговите по-скоро трагични, отколкото щастливи и хармонични 
измерения. Любопитството към света като непозната, но примамлива 
територия, изпълнена със загадки и приключения, сблъсъкът между 
порива към добри дела и зломислието, трудните избори, пред които 
животът изправя порасналото дете, изпитанията, които трябва да пре-
одолява напускайки защитеното и сигурно пространство на родния 
дом. Това са универсални екзистенциални проблеми, които писател-
ката поставя не само в тази книга, а и в по-късната си автобиографич-
на проза.  Това са проблемите, които без груб дидактизъм обговаря и 
А. Каралийчев. В повестта „Ането“ (1938) писателят създава образа 
на детето, което гледа света с широко отворени сетива, опитвайки се 
да го опознае и да разгадае неговите тайни. Разказът е забавен, интри-
гуващ, но и с ироничен подтекст за коварните изненади, които под-
нася човешката двойственост, проявена дори в най-ранна възраст, за 
наивността, но и за инстинктивната мъдрост на детето, което вървей-
ки по своя път стоически приема трудните уроци на живота, които му 
носят болка, но и мъдрост.

83  Окупирането на южна Добруджа от Румъния след Първата световна война.
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Друга е художествената парадигма в анималистичните разкази на 
Е. Станев. „През води и гори“ (1943) не се вписва в жанровата рамка 
на повестта, композиционната структура на книгата е по-скоро цикъл 
от кратки разкази, които въвеждат в света на животните и дават въз-
можност на читателите да го опознаят чрез весели и тъжни случки. 
Писателят разказва за суровите условия в природата, при които бор-
бата за надмощие между нейните обитатели ги прави понякога жес-
токи. Той не се придържа към приказните модели за добрите и лоши-
те герой и без да преминава тънката граница между реалистичния и 
натуралистичния рисунък, показва как в тежката борба за оцеляване, 
побеждават силните, дори това да е несправедливо. 

Между дидактичните текстове и високите художествени образци, 
след остри полемични сблъсъци, отстояващи правото на поезията и 
прозата за деца да съществуват, те не просто се утвърждават в българ-
ското духовно пространство, а преживяват творчески разцвет, който 
превръща детската литература не само в равностоен, а с някои свои 
произведения и в неоспоримо талантлив дял от историята на българ-
ската словесност.

Е. Т.
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Художници на книги  
за деца

Детската литература е привилегировано поле за изява на худож-
ниците на книгата. Тя се нуждае и изисква визуални образи и наред 
с това предоставя възможност за експерименти. Интересът на ху-
дожниците и публиката към детската книга в България се усилва в 
периода след войните. През тези години се създават някои особени 
книжни форми като албуми за оцветяване, книжки за усвояване на аз-
буката, комикси. Издават се книжки албуми, остойностяващи нацио-
налната история и нейните герои.

В началото на 20-те години, стимулиран от впечатленията си от 
чуждестранните, най-вече немски детски книжки и учебни помагала, 
Александър Божинов подготвя в Германия българска картинна азбука 
„АБВ. Азбука за малките“. Тя излиза от печат през 1921 г. Тази азбу-
ка, както и неговата „Златна книга за нашите деца“ (1921) може да се 
сравняват по замисъл, композиция, ръкописни шрифтове и цветност с 
най-добрите образци на сецесиона в книгоиздаването за деца от пър-
вото десетилетие на века в Англия и Германия. Също в Германия по 
време на лечението си след войната, Гео Милев се заема с подготовка-
та на две детски книжки с немски илюстрации. Текстовете на българ-
ски език съчинява сам.

Александър	Божинов	(1878–1968).
Златна	книга	за	нашите	деца.	1921.																									
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Сирак	Скитник	(1883–1943)
Корица	за	„Песнички“	от	Елин	Пелин.

																		Библиотека	за	малките	№	16.	1927.

През 20-те години започват да излизат поредици на книгоизда-
телствата „Хемус“, „Т. Ф. Чипев“ и на Министерство на народното 
просвещение (МНП), в които са поканени като илюстратори едни 
от най-добрите български художници – Иван Милев, Сирак Скит-
ник, Иван Пенков, Дечко Узунов, Илия Бешков, Георги Атанасов, 
Васил Захариев. Най-добре издавани и най-престижни са „Библи-
отека за малките“ (МНП) и „Библиотека за послушните дечица“ 
(„Т. Ф. Чипев“). Илюстрациите обикновено са тушови или молив-
ни рисунки, съпровождащи текста, и няколко цветни, най-често ак-
варелни рисунки на отделни страници. Примерите за художническо 
участие, стимулиращо приказното въображение, за цялостно оф-
ормление с характеристики на изящност, фантазност и наивизъм са 
многобройни.

„Тя (детската книга, б.а.) е най-угледната днес у нас – пише през 
1929 г. Сирак Скитник във в. „Слово“. – В нея е вложена вяра и обич 
към детето, тъй наглед неприсъщи нам. Необяснимо и странно дори, 
че само в продължение на няколко години тя доби такъв културен вид, 
че мъчно можем да видим приемственост между детските безвкусни 
и неграмотни книжлета (с малки изключения) от преди пет-шест 
години и тия от последната година.“
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Илия	Бешков	(1901–1958)
Илюстрация	за	„Въртушка“

от	Симеон	Андреев.	
																							Библиотека	за	малките	№	19.	1927.

От статията става ясно, че държавното финансиране е било 
съществено в този процес. Изданията на министерството „накараха 
и частни издателства да ни дадат издания – и детски, и за възрастни 
– за каквито едва ли сме мечтали преди 4–5 години. Частният 
издател потърси художника, потърси добрия вкус, потърси труда на 
компетентния и с това даде съвременна насока на работата си“.

Дечко	Узунов	(1899–1986)
Илюстрация	в	„Шарена	
книжка“	от	Йордан	
Стубел,	1929.																																										
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Големият интерес към детската книга през 20-те години се 
потвърждава и от обширна статия на Никола Мавродинов „Нашата 
детска илюстрация“ в списание „Златорог“ през 1930 г. В началото 
на текста Н. Мавродинов изразява възгледа си за илюстрация: „Тя 
не подражава на действителността. Движи се в две измерения. Глав-
ното ѝ средство е линията. Линията обезплътява действителността 
и я пренася на съвършено друг план. Двуизмерността ѝ дава стра-
нен примитивистичен вид и я сближава направо с душата на неща-
та.“ Той посочва сред историческите примери Уилям Блейк, Гоген и 
Бърдсли. В статията си разглежда творчеството на А. Божинов, Си-
рак Скитник, Д. Узунов, Вадим Лазаркевич, Г. Атанасов, Пенчо Ге-
оргиев и Ил. Бешков като най-представително за детската илюстра-
ция в България.

Страниците на списанията „Детска радост“ (1910–1947, изд. „Хе-
мус“) и „Детски свят“ (1921–1943, изд. Д. Чилингиров) са наситени с 
орнаментални рамки и илюстрации с ярка цветност. В „Детски свят“ 
работи активно Стефан Баджов. Николай Райнов прави орнаментал-
ни пеперуди и птици за „Детска радост“. С илюстрации участват А. 
Божинов, Г. Атанасов, В. Лазаркевич, Никола Тусузов, Райко Алекси-

Стефан	Баджов	(1881–1953)
Корица	на	сп.	„Детски

																																свят“,	1925–1926,	1921–1943.
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Георги	Атанасов	(1904–1952)
Илюстрация		в	„Незнаен	юнак“
от	Ран	Босилек.	1932.																																				

ев. Никола Кожухаров оформя корици и прави илюстрации в приказ-
но-декоративен сецесионен вариант.

Н. Райнов е главен редактор на списание „Картина и приказка“ 
(1928–1930, „Т. Ф. Чипев“). Той проектира корицата на списанието – 
композицията и рисувания заглавен шрифт, и участва в него с текс-
тове и илюстрации в декоративен стил, което създава впечатление за 
единство между оформление и текст.

Вадим	Лазаркевич	(1895–1963)
Корица	за	„Бате	Патилан“	

																																		от	Ран	Босилек.	1943.
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Пенчо	Георгиев	(1900–1940).
Илюстрации	в	„Божи	дарове“	от	Георги	Райчев.	1930.

Учебниците са важна част от четивата за деца. Поради своята 
многотиражност и широко разпространение те формират в детска-
та възраст стилови предпочитания и нагласи. Най-интересни в ху-
дожествено отношение са читанките. В декоративните плетеници, 
венци, цветни орнаменти, както и в рисунъка на илюстрациите от  
оформители и илюстратори като Н. Петров, Ал. Божинов, Х. Тачев, 
Г. Атанасов, Р. Алексиев от началото на века до края на 20-те години 
най-често се оглежда сецесионният вкус в по-консервативни, декора-
тивни варианти. През 30-те и началото на 40-те години в оформление-
то на читанки и други видове учебници и учебни помагала участват 
утвърдени имена и художници от по-младото поколение.

Периодът до Втората световна война е основополагащ в разви-
тието на модерната типография в България. Ролята на художниците 
за облика на българските книги, списания, четива за деца е особено 
важна.

И. Г.
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Театърът за деца

Традициите на театъра за деца в България в различните му раз но-
вид ности са свързани със странстващите турски Ортаоюну артисти, 
които танцуват и разиграват различни импровизирани сценки, с ка ра-
гьоз чиите и техния театър на сенките, с домашния театър, с учи лищ-
ни те тър жес тва, с читалищните представления преди Освобождението.

Друга посока на развитие на сценичните изкуства за деца води 
началото си от детските оперетки. Те започват да се поставят в училище 
през 80-те години на XIX в. като част от програмата за обучение в областта 
на музиката и изкуствата. Изпълнителите са деца, но постепенно в пред-
ставленията започват да взимат участие и възрастни артисти любители.

През 90-те години на XIX в. се появява театър	на	сандъче. Кук-
лите на клечица се промушват през тънки цеви на капака на малък 
сандък или столче и се раздвижват с вързаните за тях конци. Озвуча-
ването е с дайре, латерна или гъдулка. Сред известните герои са Кара-
кольо и Пенка в Югоизточна България. Популярност в Североизточна 
България добиват парцалените кукли Рачо и Дешка, измайсторени от 
смятания за първия български „професионален“ куклар и мечкар, га-
бровеца Нено Милчев (Кукладжията).84

Зрителите на тези различни самодейни театрални изяви по улици-
те, площадите, домовете, класните стаи, читалищните сцени са както 
възрастни, така и деца. Често представленията не са предназначени за 
млада публика, но най-вече чрез тях децата успяват да се докоснат до 
театралното изкуство.

Европейският куклен театър, който навлиза у нас чрез гастро-
лиращите професионални трупи в края на XIX и началото на XX в., 
също не е насочен специално към детската аудитория. Една от пър-
вите трупи, с които се среща българската публика, е тази на англий-
ския куклар Томас Холдън. По време на Пловдивското изложение, на 
30.06.1892 г., са изнесени две представления в театър „Люксембург“ , 
едното дневно: „заради малките деца, които родителите им не могат 
да водят в театъра нощем“.85 Показанато куклено вариете с непозна-

84 Владова, Елена. Благословия на куклите. – София: Съюз на артистите в България, 
1997, с. 65.

85 Балканска	зора, бр. 733, 26.09.1892. Цит по Владова, Елена. Благословия на куклите. 
– София: Съюз на артистите в България, 1997, с. 87, 97.
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тите дотогава у нас сложни и изящни викториански механични мари-
онетки се посреща с небивал интерес.

Десетилетие по-късно, популярното в Европа чешко марионет-
но изкуство достига до българския зрител благодарение на пред-
при емчивите братя Прошек. Родените в Чехия братя, пристигат 
в България във втората половина на XIX в. и остават завинаги в 
страната. Те са едни от строителите на Лъвов и Орлов мост, и до при-
насят много за превръщането на София в модерен, европейски град. 
Прошек са известни и като основоположници на първата печатница 
в столицата, между чиито печатни продукти са „Държа вен вестник“, 
редица периодични издания, списанието на Българското книжовно 
дружество, бланки за Двореца и за държавните органи.

През 1884 г. братята създават пивоварна фабрика „Братя Про ше ко-
ви“ в София. А през 1903 г. основават куклен театър за възрастни към 
Дружество „Чех“, който се помещава в една от залите на фабриката. Това 
е първият специално оборудван салон за куклен театър у нас с 200 места.

Пивоварна	фабрика	„Бр.	Прошекови“,	София,	188486

 

86 Албум с фотографии на български индустриални предприятия от периода 1887–
1912 г., подарен от Съюза на българските индустриалци на цар Фердинанд І по случай 
25-годишнината от възшествието му на българския престол. [1912 г.]. Фонд.	 3К,	 опис	 7,	
архивна	единица	511,	лист	101. http://www.archives.government.bg/553-Уникални_и_особено_
ценни_документи (посетен на 05.07.2018).

8.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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Александър	Божинов,	
„Купчинката	на	Бръмбъзъците“,	1924.	
Надпис:	„Ний	сме	славни	артисти
На	всичко	знаем	да	свирим...“87																																									                         

Откриването е на 17.04.1904 г. със спектакъла „Олдрижих и Боже-
на“.88 През следващите години с голям успех се поставят класически 
произведения с кукли, включително Шекспир, Гьоте, чешки пиеси и 
български народни приказки. Представленията се играят на чешки и 
български език.

Пътят за развитие на националния куклен театър чрез усвоява-
не на привнесени европейски образци е отворен. Събитие от особе-
на важност, довело няколко месеца по-късно до основаването на пър-
вия професионален куклен театър в салона на читалище „Славянска 
беседа“, е определяното като първото българско модерно куклено 
представление „Викат ни в живота“. То се играе във Военния клуб 
по време на поредния пролетен карнавален бал, организиран от Дома 
на изкуствата и печата по случай Деня на изкуствата на 8 март 1924. 
Подготовката на спектакъла е възложена на оркестъра „Купчинката 
на Бръмбъзъците“. В него влизат Александър Божинов – дайре, Си-
рак Скитник – тарамбука, Борис Денев – кавал и тамбура, Константин 
Щъркелов – тъпан, Никола Танев – с две лъжици вместо кастанети. 
Към тях от време на време се присъединяват Илия Бешков и Пенчо 
Георгиев.89 Оркестърът редовно дава концерти в Дома на изкуствата и 

87 Александър Божинов. Маска, бр. 2, 08.03.1924
88 Юбилеен алманах на чехите в България 1868–1928, С. 1928, 34. Цит по: Владова, 

Елена. Благословия на куклите. – София: Съюз на артистите в България, 1997, с. 91, 98.
89 Владова, Елена. Благословия на куклите. – София: Съюз на артистите в България, 

1997, с. 101–102. 
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печата, основан през 1920 г. от Александър Миленков, Коста Стоянов, 
П. П. Морозов, Сирак Скитник, Стефан Киров.

Представлението, подготвено от бохемския кръг на художници 
интелектуалци и членове на дружеството „Родно изкуство“, „Викат 
ни в живота“ е хумористично и карикатурно. То вероятно е по идея 
на италианския възпитаник арх. Атанас Донков, вдъхновен от спек-
таклите на „Театро дей Пиколи“ на Виторио Подрека. Куклите мари-
онетки са изработени по образ и подобие на своите куклоконструк-
тори и участници в спектакъла: Константин Щъркелов, Борис Денев, 
Александър Божинов, Андрей Николов, Никола Танев. В случая и 
арх. Донков е със значителен принос за измайсторяването им. Спек-
такълът има шумен успех и се играе няколко пъти същата вечер. Той 
печели наградата на бала.90 Това шаржово представление също е насо-
чено към възрастната публика.

Професионалният театър в различните му видове и жанрове се 
пренасочва към по-младата аудитория едва след Първата световна 
война. Спектакли, специално подготвени за детска публика от про-
фесионални творци, започват да се създават благодарение на усили-
ята на редица артисти от Народния театър, музиканти, художници, 
писатели, критици. Стремежът на българските интелектуалци, обуче-
ни предимно в Европа, е въвеждането на модерни методи в образова-
нието и еманципирането на българското общество, на различните со-
циални прослойки и възрастови групи, а целта – формиране на нови  

Дом	на	изкуствата	и	печата

90 Балът на изкуствата и печата. Успехът му. // Демократически	 сговор, бр. 130, 
10.03.1924; Сензацията на Бала в Дом на изкуствата и печата. // Илюстрована	седмица, бр. 
64, 16.03.1924.
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Единствената	запазена	снимка	от	„Викат	ни	в	живота“,	08.03.1924:
(отляво	надясно)	–	Андрей	Николов	(на	преден	план	вляво)	Никола	Танев	

и	Александър	Божинов	(на	магарето),	Борис	Денев	(с	крила),
Константин	Щъркелов	(на	преден	план	вдясно).91

естетически вкусове и публики, способни да възприемат модерните 
съвременни търсения и явления в областта на изкуствата.

По инициатива отново на арх. Атанас Донков през 1924 г. се съз-
дава Художествен куклен театър към дружество „Славянска беседа“. 
Поканени са актьори от Народния театър: Йордан Черкезов, Мара 
Пенкова, Зоя Шаранкова, Константин Кисимов и др. Част от тях са 
преминали през „Театър-Студия“ на Исак Даниел и школата на Кон-
стантин Сагаев. Сред основателите на театъра е и Елисавета Консуло-
ва-Вазова, съпруга на Борис Вазов.

Картина	от	Борис	Денев	на	представлението
„Викат	ни	в	живота“,	собственост	на	НХГ																							

91 Личен архив на Елена Владова.
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Писмо
№	III	9445	/	06.06.1945

на	Министерство
																											на	пропагандата

Основен герой в представленията, вече предимно за деца, е 
Главчо. Пиеси за театъра започват да пишат и превеждат Стефан Л. 
Костов, Йордан Черкезов, Георги Райчев, Димитър Стоянов и др.

През 1942 г. актрисата Мара Пенкова е изпратена от Министер-
ството на народното просвещение да специализира куклен театър 
във Франкфурт – Германия. След завръщането ѝ през 1945 г., с пис-
мо № III 9445 / 06.06. 1945 на Министерство на пропагандата,92 е ос-
нован „Детски куклен театър“ под нейно ръководство.

С това завършва първоначалният етап на одържавяване на про-
фесионалния куклен театър за деца в България.

Междувременно през първата половина на 20-те години на ХХ в. 
започва да се изгражда и професионалният драматичен театър за 
деца, отново благодарение на усилията на част от артистите на На-
родния театър, както и на други дейци на сценичното изкуство. Те 
основават театрални школи за деца като „Българска драматична 
школа“ с „Театър за деца и юноши“ на Константин Сагаев, детска 
балетна школа на Пешо Радоев, танцовата школа на Руска Колева и 
др. В тях се подготвят представления специално за малките зрители, 
в които участват деца, а понякога и професионални актьори.

92 Вандов, Никола, Гюлева, Веселина, Димитрова, Кремена. 60 години столичен 
куклен театър 1946–2006. – София: Валентин Траянов, 2006, с. 12.
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През 1926 г. към Народния театър се създава „Театър на млади-
те“. Първото представление е „Снежната царкиня“ по Х. Андерсен. 
В него играят актьори от Народния театър с участието на курсисти-
те от Драматическата школа при Народния театър, основана през 
1925 г. от Николай О. Масалитинов. Режисьори са Екатерина Крас-
нополска и Н. Масалитинов.

До Втората световна война над 40 творби специално са написа-
ни и поставени в „Театъра на младите“. Най-често това са драматиза-
ции по български и световни приказки и легенди, но има и авторски 
пиеси, между които „Жар птица“, „Златка, златното момиче“, „Педя 
човек – лакът брада“ от Светослав Камбуров-Фурен; „Вълшебната 
пещера“, „Юнак Гого“, „Малкият цар“ от Георги Караиванов; „Иван 
Готован“, „Глупчо“, „Чирачето и дяволът“ от Георги Дръндаров; „За-
вистливият побратим“ от Константин Мутафов; „Сестри“ от Костан-
тин Сагаев; „Бабини Видини кули“ от Димитър Панчев; „Късмет“ 
от Никола Никитов; „Малкият хайдутин“ от Емил Коралов; „Ламбо 
Ламбушката“ от Иван Бакалов; „Царкиня Бисер“ от Невена Милоше-
ва и др.93 Този богат репертоар е поставян предимно от Борис Бороза-
нов, Йордан Свещаров, Хрисан Цанков, Николай О. Масалитинов.

„Царкиня	Бисер“	от	Н.	Милошева,	реж.	Борис	Борозанов,
Народен	театър,	1941

93 Вж. Народен театър „Иван Вазов“ / Летопис: януари 1904 – юли 2004...
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„Момче	и	вятър“
от	Н.	Трендафилова,
реж.	Мара	Пенкова,

											Столичен	куклен	театър,	1948

През януари 1945 г. се открива „Детски народен театър“ като от-
дел при Народния театър с ръководител театралния деец Петър К. 
Стойчев. На следващата година той се отделя като самостоятелна 
държавна институция под името „Народен театър за младежта“.

Средата на 40-те години на ХХ в. приключва дългогодишният 
процес на професионализиране и институционализиране на театъра 
за деца в България, в който е заложена и идеята за приобщаване към 
модерните европейски културни традиции в областта на сценичните 
изкуства.

Й. С.
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Музиката за деца

Музиката за деца заема значително място в творчеството на пър-
вите български композитори – тенденция, която в началото на ХХ 
век продължава да бъде израз на просветителския възрожденски па-
тос и на пътя към модерна Европа. Творческият интерес в тази област 
е свързан и с факта, че представителите на т.нар. първо поколение 
композитори са често и учители по музика, диригенти, обществени-
ци. Неслучайно те споделят представата за демократично музикал-
но изкуство, което „не надхвърляше границите на скромните нужди 
на музикални бит, на самодейния хор, на военната духова музика, на 
училището, на онова, което можеше да прозвучи на литературно-му-
зикална вечеринка, на градския площад в празничен ден или на учи-
лищното тържество...“.94

Според някои свидетелства, в сравнение с другите балкански стра-
ни със сродна историческа съдба, България по това време има висок об-
разователен стандарт и активен културен живот. „Духовният подем от 
края на Възрожденската епоха се трансформира в изграждане на инте-
лигенцията на новото общество в условията на собствена държавност. 
Образователната система е насочена както към преодоляване на насле-
дената от миналото неграмотност, така и към даване на солидно гимна-
зиално образование [...] В началото на ХХ в. над 60% от подлежащите 
на обучение деца се възползват от това си право; съществуват 26 гимна-
зии, като броят им непрекъснато нараства“.95 За отношението към изку-
ството в системата на образованието говори фактът, че още през 1878 г. 
музиката става задължителен учебен предмет в общообразователното 
училище, а в началото на ХХ в. вече се обсъждат въпросите около съ-
държанието на предмета пеене, методиката на преподаване, песенния 
репертоар. Значима роля има дейността на видния музикант и общест-
веник Георги Байданов, който пръв разработва музикално-педагогиче-
ски проблеми в публикациите си „Няколко думи за материала и начина 
на преподаване пението в нашите основни училища“ (1893), „Мнение“ 
(1901) и „Музикалното възпитание на децата ни“ (1904).

94 Кръстев, Венелин. Очерци по история на българската музика. – София: Музика, 
1970, с. 122.

95 Бобев, Боби. Записки по история на България, 1878–1944. – София: Булвест 2000, 
1992, с. 83.
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Титулни	страници	на	публикации	от	Георги	Байданов	
(1853–1927)

Съществена стъпка в стимулирането на музикалното творчест-
во за деца предприема учителят по музика Димо Бойчев, който през 
1905 г. поставя в Пловдив началото на т.нар. детски музикални кит-
ки, а през 1912 г. учредява в София Съюз на детските музикални 
китки, чийто устав е одобрен от Министерството на образованието. 
През 1936 г. „китките“ из цялата страна са вече 59. На практика те 
представляват детски музикални дружества, които включват учени-
ци от първо отделение до трети прогимназиален клас, подбирани от 
различни училища. Наред с музикалното развитие на децата и съз-
даването на творчество съобразено с изпълнителските възможности 
в ранна възраст, „китките“ имат и общовъзпитателна цел, свързана 
с духа на времето и романтичната вяра в облагородяващата роля на 
изкуството.

Специално за нуждите на тази особено перспективна за време-
то си музикално-сценична форма в ученическата практика, Маес-
тро Георги Атанасов пише пет оперетки върху сюжети на популяр-
ни български народни приказки, третирани в духа на характерния за 
времето сантиментално-дидактичен, нравоучителен тон и с опора 
предимно върху простата мелодична песенност в народен	тон: „Бол-
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ният учител“ (1909), „За птичките“ (1911), „Самодивското изворче“ 
(1911 г), „Малкият герой“ (1915), „Златното момиче“ (1920).

Примерът на детските китки се подема от редица ентусиазирани 
учители. През 30-те години се създават хорове в началните училища, 
които представят едноактни пиески с музика. Развива се детската те-
атрална дейност, което стимулира написването на редица пиеси от ав-
тори като Калина Малина, Дора Габе, Елин Пелин и др.

Сред авторите на музика за деца се откроява композиторът Па-
найот Пипков, създал песни, които и днес присъстват в училищната 
практика: „Химн на Кирил и Методий“ („Върви, народе възродени“) 
по текст на Стоян Михайловски (1901) и „Сладкопойна чучулига“ по 
текст на Цоньо Калчев (1903). Широка популярност придобиват и не-
говите оперетки „Щурец и мравка“ (1910) и „Деца и птички“ (1909). 
Детските му песни са издадени в три сборника (1902–1904). Музика 
за деца пишат Емануил Манолов (напр. „Хубава си татковино“) и До-
бри Христов, чиито сборници („Детски песни“ 2 свитъка – 1904 г., 
„Рой звездици“ 2 части – 1925 г., „Изворчето пее“ – 1937 г.) са особено 
показателни за усиленото развитие на музикалното творчество в тази 
област.

Свое място в историята на музиката за деца имат и песните на 
Александър Кръстев. Неговите първи училищни песни, събрани в 
сборника „30 песни на 2 и 3 гласа за основните училища“ (1903), пре-

Корица	на	сб.	„Изворчето	пее“	
с	песни	на	Добри	Христов	(1937)																																			
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издаден през 1904 г., не носят особена мелодична находчивост, но в 
създадените по-късно произведения, особено в циклите „Коледари“ и 
„Лазарки“, авторът постига интересен метроритмичен и интонацио-
нен колорит. Тематичният кръг на детските и училищните песни на 
А. Кръстев е извънредно широк: от народните обичаи и годишните 
времена и свързаните с тях дейности до теми с религиозно-нравстве-
но възпитание. Сред многобройните песни за деца, печатани през 20-
те години главно в различни периодични издания, се открояват „Стар 
овчар“ (по текст на Иван Вазов), „Пеперуда“ (по текст на Елин Пе-
лин), „Коледарска песен“ (по текст на Л. Бобевски), „Химн на труда“ 
(по текст на П. Р. Славейков) и др.

К. Л.
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Ученическият кинематограф

Първоначално на новозародилото се кино се гледа по-скоро като на па-
наирджийско забавление, отколкото като на изкуство. В мемоарите си ре-
жисьорът на първия български игрален филм Васил Гендов споделя: „Со-
фийският хайлайф започна едва от 1910 да посещава киното, и то от начало 
само на премиерния ден на програмата, и то само от второто вечерно пред-
ставление, от снобизъм и най-вече от желание да се среща с близки и позна-
ти. Киното му служеше за установени срещи.“96 Трябва да минат години, за 
да бъде прието киното у нас сериозно и за да се стигне до по-редовно произ-
водство на родни филми от родни автори.

Началото на производството на български игрални филми е поло-
жено през 1915 г. с филма „Българан е галант“. Първоначално филми-
те, които се произвеждат у нас са малко. Те са реализират с ограниче-
ни средства и главно благодарение на вдъхновението и неимоверните, 
неуморни усилия от страна на техните автори, сред които са Васил 
Гендов, Петър Стойчев, Александър Вазов, Борис Грежов и др.

Като любопитен факт за връзката между киното и изкуството за 
деца, може да се посочи участието на Стоян Попов, популярен и като 
Чичо Стоян, един от най-известните за времето си писатели в българ-
ската детска литература, в ролята на Бай Ганьо във филма на Васил 
Гендов „Бай Ганьо“ (1922).

За специализирано кино за деца в този период за съжаление, не 
може да се говори. По това време обаче става популярен т. нар. „учени-
чески кинематограф“, който има значение не само за утвърждаването 
на киното като изкуство, но и защото дава възможност, както за редов-
ни прожекции пред българските зрители от цялата страна, така и за съз-
даване у учащите се на навици да ходят на кино. Също така кинемато-
графът в училище има важна роля и за създаването на филми, повечето 
документални, които днес са прекрасен видео архив от онова време.

Киносалоните в страната са изключително недостатъчно на брой 
или въобще няма такива. По тази причина сградите на училищата се 
оказват удобен вариант за показване на филмите. От друга страна, уча-
щата се младеж проявява силен интерес към киното. Това стимулира от-
пускането на държавни средства за заснемането на документални бъл-

96 Гендов, Васил. Трънливият път на българския филм. – София: Фабер, 2016, Българска 
национална филмотека, с. 37.
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гарски филми, както и за закупуването на чуждестранни. През 1920 г. 
Министерството на просвещението провежда конференция, посвете-
на на възможностите да се използва киното при обучение и възпита-
нието на учениците.97 Първият ученически кинематограф е открит през 
20-та година и се помещава в гимнастическия салон на Първа софий-
ска девическа гимназия.98 Директор на ученическия кинематограф е 
Герчо Марковски, доктор по физика, дългогодишен учител и очевидно 
човек с мисия, който осъзнава, че киното е „нов мощен лост за широ-
ко разпространение на наука и култура“99. Идеята е такива ученически 
кинематографи да бъдат отворени навсякъде из страната. Другата цел 
е да се заснемат български документални и образователни филми, кои-
то да се прожектират в училищата и да образоват младежта. Това може 
да се определи и като първата последователна грижа на държавата към 
най-младото изкуство, неговото създаване и неговото разпространение. 
С други думи, въпреки че става дума за документално кино, това е нача-
лото на държавното производство на български филми.

Наред с ученическите кинематографи са създадени и държав-
ни пътуващи кина. А през 1930 г. е приет Закон за кинематографите, 
който регламентира организацията и управлението на ученическите и 
подвижните кина. В него се гарантира осигуряването на финансиране 
за тези мероприятия чрез фонд „Кинопросвета“. Създадена е и спе-
циална филмова библиотека, както и т. нар. „работилница за филми“ 
или както бихме я нарекли днес „филмова лаборатория“.

В пионерския си период българското кино не може да се похвали 
със създаването на филми за деца, главно поради това, че киното е скъ-
по изкуство, а и защото то обикновено изисква специална подготовка 
и условия. В България всичко прохожда бавно, особено това най-ново 
изкуство. Ученическият кинематограф не е насочен само към детска-
та публика, но той има изключително позитивна функция, както в про-
изводство на документални филми, така и в разпространението на но-
вото изкуство и в култивирането на обществената потребност от кино, 
особено у младото поколение. Затова ученическият кинематограф зае-
ма важно място в културната история на българския ХХ век.

Т. Д. 
97 Янакиев, Александър. Синема.bg. – София: Титра, 2003, с. 66. 
98 Пак там.
99 Кърджилов, Петър. Филмът „Балканската война“ в историята на българското кино. – 

София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2011, с. 132.
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ЖЕНИТЕ В МОДЕРНИЗАЦИЯТА  
НА БЪЛГАРСКА КУЛТУРА

Случване на женското  
в българската литература 

 „Мъжът и жената не са само физически и духовно различни. Же-
ната трябва да прилича на себе си и когато твори. Колкото по-голяма е 
разликата, толкова по-богата е литературата и нейното излъчване“.100 
Тези думи на Дора Габе поставят акцент върху оразличаването на ли-
тературата, създадена от жени, настоявайки на нейната уникалност. 
Извън субективното мнение на голямата българска поетеса, в конте-
кста на литературната теория и критика, деленето на творчеството по 
полов признак е многократно проблематизирано и отричано, защото 
само талантливите творби се вписват в оспорваното или настойчиво 
канонизираното пространство на литературната класика.

Въпреки строгата патриархална регламентираност на общество-
то, във все още не освободената българска държава има високооб-
разовани жени като Елена Мутева, Станка Николица, Карамфила 
Стефанова и др, които остават в литературната история с със сти-
хотворните си опити. В началото на ХХ в. Мара Белчева, Екатерина 
Ненчева и Дора Габе въплъщават в стихове порива на жената за лю-
бов, романтика и независимост. Е. Ненчева е първата българска пое-
теса, която макар и под псевдоним101, се осмелява да споделя интим-
ните чувства на жената. В единствената ѝ стихосбирка „Снежинки“ 
(1909) тя поставя по един болезнено съкровен начин екзистенциални-
те проблеми – за смисъла на живота и за смъртта102, за сложната все-

100 Кралева, Снежина. Докосване до Дора Габе. – София: Отечествен фронт, 1987,  
с. 145.

101 Поетесата публикува основно в елитарното сп. „Мисъл“ под псевдоним Велерина.
102 Е. Ненчева умира от тубелколоза твърде млада – само на 35 години.
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																																																									Дора	Габе	(1888–1983)

лена на мъжко-женските отношения, за всеотдайната обреченост на 
майчината любов.

Личността и творчеството103 на Мара Белчева остават в сянката 
на монументалната фигура на Пенчо Славейков. Поетичният свят на 

Мара	Белчева	(1868–1937)																																																							

103 Едва през последните години, благодарение на проф. Милена Кирова – съставител 
на два тома (автор на бележките и коментар към тях А. Вачева) беше издадено книжовното 
наследство на поетесата: Мара Белчева. Поезия. Т. 1 – София, 2018, с. 271; Мара Белчева. 
Проза и преводи. Т. 2. – София, 2018, с. 361. 
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тази забележителна жена, запомнена от съвременниците си като една 
от най-интелигентните и красиви дами на софийското общество, е из-
пълнен с християнски добродетели, с размисли за непреходните цен-
ности на битието, за любовта като сакрална духовна връзка, за бол-
ката от загубата на любимия. Това е свят на страдание, на вярност и 
стоицизъм, на висока нравственост и копнеж по хармония.

Дебютът на Д. Габе е под знака на силното поетическо влия-
ние, стигащо до откровено съавторство на П. К. Яворов. „Теменуги“ 
(1908) е в контекста на сецесионната поетика, характерна за начало-
то на века, наситена със сантиментално-наивни преживявания. Оче-
видно такава е творческата визия не само на младата поетеса, но и 
на нейните ментори104 за поезията, създадена от жена. Емоционална-
та памет на Д. Габе обаче пази като свещен спомена за тази екзистен-
циална и творческа обвързаност, многократно разказвана и описвана 
от нея, маркиран в редица посвещения в прекрасните ѝ зрели стихове. 
Ранно признание за Д. Габе е включването ѝ в антологията „Нашата 
поезия от Вазов до наши дни“ (1910), съставена от Димчо Дебелянов 
и Димитър Подвързачов, превърнала се в елитарен модел на българ-
ската поезия от началото на ХХ в. Важно в случая е, че това е не само 
личен успех за нея, а началото на духовната еманципация на българ-
ските жени – първото излизане на жена творец от маргиналната зона 
на литературата, акт на преодоляване на предразсъдъците, подценява-
нето и своеобразната „анонимност“.

През 20-те и 30-те години определено се променят социокултур-
ният статус и роля на жените. Те напускат затвореното, консерватив-
но пространство на семейния бит и се реализират успешно в общест-
вената и духовната сфера, приоритетно принадлежащи дотогава на 
мъжете. Спрямо извоюваните права на жените в другите европейски 
страни, българката все още няма статут на равнопоставена личност. 
Едва през 1937 г. се приема закон, който дава избирателни права на 
жените, но без право те да бъдат избирани на политически позиции. 
Въпреки, че законът е твърде закъснял, ролята на жените в общест-
вения и културния живот става все по-осезаема и за това важна роля 
имат женските дружества, които в началото на века са двадесет, през 
1925 г. вече шестдесет. Характерно за тези клубове, сдружения и съ-

104 Редактор на книгата е Яворов, а съставител проф. Боян Пенев.
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юзи е, че те се сформират по интереси или по регионален принцип. 
Активна дейност в социалната, културната, политическата сфера, в 
утвърждаването на определени феминистични позиции, непознати 
за българското общество развиват: „Клуб на софийските жени“, „Тра-
кийски женски съюз“, „Дружество на българките с висше образова-
ние“, „Сдружение на жените интелектуалки“ и др.

Периодичните издания също активно участват в дискусиите за 
еманципация на жените, в подкрепа на правото им на избор за профе-
сионална и лична реализация. Вестниците и списанията публикуват 
много материали от български автори и преводни текстове, които пред-
ставят актуални изследвания за социалното, икономическото, правно-
то положение на жените, разкриват през призмата на психоанализата 
уникалната същност на техния духовен свят, обсъждат табуирани про-
блеми от интимния им живот. Каузата на женското равноправие в кул-
турно исторически, сексуален, битов аспект е тема на сказките, много 
популярна форма на общуване на интелектуалците с широката публи-
ка. Едни от най-известните тогава сказчици разглеждат темата от раз-
лични гледни точки – проф. Ал. Балабанов търси генезиса на проблема 
в контекста на античната литература, но и аналитично оценява място-
то на „Българката като лирически поет“105. Кирил Кръстев се опитва да 
подреди сложния пъзел на отношенията между „Новият мъж и нова-
та жена в любовта“, неговите възгледи са разгърнати и в книгата му с 
есета „Съвременната любов“ (1939). Провокативна с откритото поста-
вяне на въпроса за свободния сексуален избор на жената, въпреки тра-
диционните морални ограничения и консервативни възгледи на обще-
ството, е студията на Найден Шейтанов „Сексуалната философия на 
българина. Увод в нашия не официален фолклор“106.

През този период, периодичният печат бележи невиждан разцвет. 
Издавани са над петдесет списания и вестници за жени с различна те-
матична и идейна насоченост, някои от тях с мимолетно съществу-
ване, но други с дълготрайно и авторитетно присъствие в култур-
ния живот. Най-популярен, най-четен и с най-силно въздействие не  
само върху бита на българката, но и с осезаемо влияние върху литера-

105 Балабанов, Александър. Българката като лирически поет. // Пряпорец, № 102, 
7.05.1914.

106 Шейтанов, Найден. Сексуалната философия на българина. // Златорог, ХХІІ, 1932, 
№ 3, с. 342.

9.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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турните тенденции през двете десетилетия на своето съществуване е 
„Вестник на жената“ (1921–1944), с редактор Христо Чолчев. В това 
издание на достъпен език се разискват от актуалните теми на модата, 
кулинарията, семейните отношения до задълбочени политически ана-
лизи. Изданието обхваща целия диапазон на женския свят – от ежедне-
вието на домакините до борбата на феминистките за извоюване на нови 
права; от готварски рецепти и модни съвети до подбрани с изискан ху-
дожествен вкус литературни творби. В този смисъл „Вестник на жена-
та“ е институция – в него сътрудничи интелектуалният елит на времето, 
но суверенно място на страниците му имат творбите на жените писа-
телки и с това той изиграва изключителна роля за легитимирането им 
в културното пространство. Но талантливото женско присъствие е ха-
рактерно и за всички други творчески сфери. Все повече българки пре-
подават в Софийския университет. В Народния театър играят актриси, 
които със своите роли оставят ярки следи в историята му – Адриана Бу-
девска, Зорка Йорданова, Марта Попова, Олга Кирчева и др. През 1928 
г. българските художнички (Елисавета Консулова-Вазова, Руска Мари-
нова, Вера Лукова, Ана Балсамаджиева, Мара Цончева и др.) организи-
рат своята първа самостоятелна изложба, открита от Д. Габе. Те получа-
ват признание не само у нас, но и на големите художествени изложения 
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в центровете на европейското изкуство – Рим, Париж, Виена, Лондон, 
Лайбциг. Забележителен е и триумфът на българските оперни певици. 
Христина Морфова, Мая Христова-Фратева, Лиляна Добри Христова и 
др. завладяват европейските сцени и поставят началото на изключител-
но плодотворната и до днес школа в оперното изкуство.

Но ако се върнем към изявите на жените писателки от 20-те до 40-
те години на ХХ в., към тяхната все по-нарастваща популярност сред 
читателите, към все по-възторжените оценки, които техните книги по-
лучават от авторитетни критици, би трябвало да добавим и институ-
ционалното признание. Награди на Министерството на Народното 
просвещение получават Д. Габе (1922), Е. Багряна (1924), а „Сонети“ 
(1925) на М. Белчева е удостоена с приза най-добра	стихосбирка	на	го-
дината. Творбите им, а през 30-те години и тези на Магда Петканова, 
Ана Каменова, Яна Язова, Мария Грубешлиева, Фани Попова-Мутафо-
ва и др. са включени в издавани в чужбина антологии107. Българските 
писателки получават международно признание с преводи на техни про-
изведения и рецензии за тях на английски, френски, полски, италиан-
ски, немски, сръбски и други европейски езици. А у нас те осъществя-
ват огромна като обем, много прецизна като творческо пресътворяване 
преводаческа дейност. Читателската публика се запознава с поезията 
на Ана Ахматова, Марина Цветаева (Е. Багряна), със съвременна и кла-
сическа руска проза (М. Грубешлиева), с творчеството на Ян Каспро-
вич и други полски поети (Д. Габе), представени са Десанка Максимо-
вич и Иржи Волкер (Бленика) и редица други автори. Особени заслуги 
към рецепцията на немската философска мисъл и класическа литерату-
ра у нас има М. Белчева с превода на „Тъй рече Заратустра“ на Ф. Ниц-
ше и „Потъналата камбана“ на Г. Хаутман и много други преводи, печа-
тани в литературните издания. През 1921 г. Д. Габе издава „Антология 
на полската поезия“, която се превръща в културно събитие.

Хиляда деветстонин двадесет и седма година е знакова за българ-
ската литература създадена от жени. Вера Бояджиева и Санда Йов-
чева издават „Литературен сборник. Наши писателки“108. Обеди-

107 През 1938 г. Густав Хайнзе издава антология на българската литература, в която са 
публикувани стихове на Е. Багряна.

108 Важно културно-историческо значение имат и двете издания на Клуба на българските 
писателки – сборниците „Сноп“ І (1934) и „Сноп“ ІІ (1937), които не само събират най-
добрите творби създадени от жени, но и са своеобразен ритуален акт на тяхното публично 
утвърждаване.
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няващото в него е женското светоусещане, специфичният поглед на 
жените към света, сложните вибрации на женската емоционалност, 
всичко онова, което прави тяхното творчество не само талантливо, а 
и различно в полето на художествената словесност. През същата го-
дина своя дебют в литературата прави и Магда Петканова с „Маке-
донски песни“109. В тази стихосбирка, а и в по-късната си поезия тя 
пречупва през оптиката на обичащата и очакващата жена, опазваща 
сакралността на семейния уют, революционно-романтичните жесто-
ве и социалния драматизъм. Темата за майчинството като дълг и от-
говорност, като тревожно изпитание и всеопрощаваща обич, преми-
нава като червена нишка през цялото ѝ творчество. В късните стихове 
на М. Петканова оголената чувствителност, сантименталната обагре-
ност на преживяването се трансформират в аналитично, философски 
вглъбено отношение към екзистенциалните и нравствено-етични въ-
проси. Постоянни теми в поетичния ѝ свят са сблъсъкът между илю-
зии и реалност, преходността на младостта и щастието и самотната 
зрялост, любовта като болка и несбъднати очаквания. Нейната ли-
рическа героиня е раздвоена между обременяващите задължения на 
бита и амбицията на модерната жена да бъде независима и свобод-
на личност, между стремежа за духовна реализация и ограничаващи-
те норми на патриархалния дом. Поетичният стил на М. Петканова 
е силно повлиян от фолклора, затова някои нейни стихотворения се 
възприемат и изпълняват като народни песни, най-популярната от тях 
е „Ако зажалиш някой ден...“.

Краят на 1927 г. е триумфалното начало на дългото творческо 
присъствие на Е. Багряна в българската литература. Дебютната ѝ кни-
га „Вечната и святата“ не просто е възторжено приета от критиката, 
тя заема неоспорвано място в литературния канон – пространство, в 
което дотогава не е допускана жена. И още – тя превръща Е. Багря-
на във всепризнат класик на българската поезия. „Вечната и святата“ 
създава висока мяра, спрямо която не само другите поетеси, но и са-
мата тя трудно се съизмерва в неравния си творчески път. Този огро-
мен творчески успех е конотиран с дълбок личен трагизъм – смъртта 
на нейния любим – проф. Б. Пенев през същата година. Лирическата 
героиня на Багряна е модерната жена със свободна воля и право на из-

109 Стихосбирката излиза с подпис: Магда Минева.
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бор, която дръзко отхвърля предразсъдъците и прекрачва тради-
ционните ограничения. Тя е волна, непокорна и предизвикателна 
вакханка. Тя е скитница, която носи паметта за други жени и за дру-
ги съдби. Тя е жената – обичана и обичаща, обречена на любовта, 
трагично прекъсната или драматично невъзможна. Тя е личност, 
която нарушава тривиалните норми за уседналост и дом, разколеба-
ва традиционните представи за съпруга и майка. Тя е обречена на 
пътя и пътешествията. Градовете – екзотични и любими, са споделе-
ни интимни пространства – Бретан или Париж. Тя пътува по света с 
отворени очи и отворено въображение, не само за да го опознава, а и 
да опознае себе си, чрез предизвикателствата и изкушенията, които 
той ѝ предлага.

Преживяванията на героинята са ситуирани в подвижни тем-
порални пластове. Те са метафоризирана картина на човешкото 
битие, в което се срещат миг и вечност, спомен за отминали жи-
воти и мечти за нови хоризонти, за да подредят пъзела от разпи-
лени парченца копнеж по криле и корен, дом и необятни просто-
ри, да съберат в абсурдно единство доброто и злото, красивото и 
грозното, да примирят любовта и смъртта. Всевластващата сила на 
смърт та, на болката и разочарованията, предполага осмислянето 
на живота като творба – красива, примамлива, жестока и неповто-
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рима. Точно тази сложна и многолика реалност характеризира по-
етичния свят на Багряна в „Звездата на моряка“ (1932) и „Сърце 
човешко“ (1036). Тези стихосбирки разширяват тематичните хори-
зонти на българската поезия от 30-те години. Но те кодират и про-
менения лирически Аз. Пътят вече не е изпълнен само с чудеса, не 
води само към щастливи брегове. Лирическата героиня е по-мъд-
ра, интелектуално по-вглъбена, социално по-критична. Витал-
ността отстъпва място на отговорността, страстта на амазонката – 
на самотата, мистичният порив на потомката за вечност се изправя 
пред невъзможността на духа да опази тленното тяло. Поезията на 
Багряна поставят не само модерните за 30-те години екзистенци-
ални проблеми, тя моделира духовната самоличност на еманципи-
раната жена.

През 1928 г. излиза и книгата на Д. Габе „Земен път“. Лирическа-
та героиня е зряла жена, оттласнала се от сантиментално-наивните 
илюзии, от декоративната орнаментика на външния свят, за да съсре-
доточи своите емоции и интелект към опознаването на нови духовни 
пространства. В тази сложна, кръстопътна ситуация тя е самотна, без-
приютна и нечута, обременена от спомени, осъзнала преходността на 
любовта, задаваща си тревожните въпроси за смисъла на земния път, 
който неотклонно води към онова неизбежно, плашещо, но и мистич-
но привличащо отвъд. И все пак това не е травматично песимистич-
на поезия. Лирическият свят на Д. Габе е населен с малките чудеса на 
делника, надеждата за красота и хармония. Силното въздействие на 
нейното поетично слово се дължи не само на подчертаваната от кри-
тиците откровена изповедност, а и на сложните тематични и стилови 
синтези, които тя осъществява. В стиховете на Д. Габе се наслагват 
психологически, културни, философски пластове, които не са прос-
то маркирани, поетесата прониква в тяхната дълбинна същност, за да 
осмисли загадките на битието.

Поемите от стихосбирката „Лунатичка“ (1937) са емблематични 
именно за тези филигранни синтези, които сплитат фолклорни архе-
типове, социални жестове, вглъбено самопознание, лични изповеди. 
Образите, метафорите, асоциациите, характерни за поетиката на 30-
те години, оттласкваща се от доминиращата естетика на символизма, 
образуват своеобразни концентрични кръгове. Поетичните фрази не 
само звучат в напевен музикален ритъм, в тях се наслагват цветове и 



135

фигури като шевица, за да сътворят магията на женското светоусеща-
не и да споделят изстраданото женско познание.

Все по-налагащото се талантливо присъствие на жените в бъл-
гарската литература предполага и реализирането на обговаряната 
многократно в периодичния печат идея за създаване на женски пи-
сателски съюз. Със съдействието на Дружеството на българките с 
висше образование на 24.01.1930 г. се създава Клуб на българските 
писателки. Сред основателките са Д. Габе, Е. Багряна, М. Петкано-
ва, М. Белчева, Евгения Марс, Ана Каменова, Ф. Попова-Мутафо-
ва и др. Програмата на Клуба предвижда да подпомага творческата 
реализация на българските жени творци, да популяризира техните 
произведения у нас и в чужбина, да открива и насърчава нови да-
рования, да реализира обществена и културна дейност, да органи-
зира сказки, литературни вечери и юбилейни чествания. Активната 
и много талантлива вълна на женското творчество в литературата, 
театралната критика и публицистика (най-изявени са А. Камено-
ва, Лидия Шишманова, М. Петканова), на пътеписа (А. Каменова, 
Я. Язова, В. Бояджиева), на философската есеистика (Жана Гълъбо-
ва, Весела Василева), е забелязано от изследователите на културни-
те процеси през 30-те и 40-те години не само у нас, но в чужбина. 
В този период излизат ценни книги, които осмислят присъствието 
на жените в духовния живот. Някои от тях са на: Антон Страшими-
ров „Жени и мъже в живота на литературата“ (1930); Соня Вичева 
„Нашите писателки“ (1939); Петър Горненски „Вдъхновени жени“ 
(1938) и др. Публикувани са и редица аналитични текстове, осмис-
лящи в теоретичен и исторически аспект тенденциите в литература-
та създадена от жени.

В социокултурния контекст на този период една от най-продук-
тивните писателки е Фани Попова-Мутафова. Високо образована – 
завършва специалност пиано в Мюнхен, тя е част от интелектуалния 
елит, не само у нас, но и в Германия. Именно връзката ѝ с немската 
култура – организиране на изложби на немската книга, активна рабо-
та в Европейския писателски съюз, са „основания“ на Народния съд, 
който я обвинява в подривна фашистка дейност. Писателката е осъ-
дена на две години затвор, а книгите ѝ в продължение на десетилетия 
(след 1944) са под знака на строгите идеологически забрани за изда-
ване. През разглеждания период обаче романите на Ф. Попова-Мута-
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фова са много популярни. М. Кирова я нарича „първата бестселърна 
авторка на историческа проза“110 у нас. Характеризирани като масо-
ва, тривиална литература, нейните романи всъщност вплитат във 
фикцията на художественото постранство достоверни исторически 
факти, някои от тях малко познати, защото авторката прави задълбо-
чени проучвания на исторически документи, архаични хроники и на-
учни изследвания. Историческите сюжети на „Солунският чудотво-
рец“ ч. І-ІІ (1929–1930), „Дъщерята на Калояна“ (1936), „Цар Иван 
Асен ІІ“ (1937), „Боянският майстор“ (1939) и други нейни романи са 
разказани увлекателно и интригуващо. Повествованието е динамич-
но, с резки драматични обрати, във всяка фраза личи високата култу-
ра на интелектуалката, която търси философските смисли на истори-
ческото случване. Словото за Ф. Попова-Мутафова е съдба, то носи 
онази висока степен на самоосъзнаване на жената творец, която ма-
кар и трудно е извоювала своето достойно място в българската лите-
ратура. Романите ѝ, които най-често рисуват епичното платно на една 
героико-романтична или трагична епоха са прецизно композицион-
но структурирани и в тази сюжетна рамка, писателското въображение 
търси пресечените точки между легендарното, което неизбежно съ-
пътства далечното минало и реалните черти на историческите персо-
нажи, между каноничното в образите на националните герои (Хрис-
то Ботев, Васил Левски, Ангел Кънчев) и посланията, забравени или 
пренебрегвани, които тези личности и събития пренасят във времето. 
В този смисъл националното в нейните романи има много по-сложни 
и дълбоки измерения от патетичния национализъм, в който не веднъж 
е обвинявана.

Дебютната книга на Яна Язова „Язове“ (1931) е под знака на твор-
ческата близост и скандалната ѝ любов с проф. Ал. Балабанов. Че-
тени през оптиката на авангардизма, радикално и ярко нахлул в бъл-
гарската литература през 30-те години на ХХ в., стиховете в нея, а и 
тези от по-късните ѝ книги „Бунт“ (1933) и „Кръстове“ (1934), ряз-
ко се оттласкват от тривиалната любовно-сантиментална пробле-
матика, характерна за женската поезия тогава. Те са един сполучлив 
сюрреалистичен експеримент, в който поетичната образност, бун-

110 Кирова, Милена. Между традицията и еманципацията. Българските писателки във 
времето 1944–1989 г. В: Неслученият канон. Български писателки от 1944 година до наши 
дни. – София: Алтера, 2013, с. 7. 
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тарският дух, оголената социална рефлексия, болезнените видения, 
странната ритмика, нарушаването на жанрови норми и обеми, харак-
терни за българската поезия, превръщат нейните стихове в оригинал-
ни авангардистки експерименти. Именно с това поезията ѝ шокира и 
читателите, и тогавашната критика, а литературната мълва дори при-
вижда ефектна мистификация на авторството. След 9.ІХ.1944 г. твор-
ческата и житейската съдба на Я. Язова е твърде трудна. Тя не желае 
да прави компромиси, като пише поръчкови произведения, подчи-
нени на идеологемите на социалистическия реализъм. Нейните по-
етични и прозаични творби са напълно забравени. Яна Язова живее 
в изолация, но документално проучва българската история и актив-
но твори. Политическата цензура обаче не разрешава романите, които 
създава през този период, да бъдат издадени. След смъртта ѝ, обстоя-
телствата около която са неизяснени, първите екземпляри на нейни-
те произведения са присвоени. По запазени в архива ѝ копия е изда-
ден монументалният епос за българската националноосвободителна 
героика – трилогията „Балкани“. Романите „Левски“ (1987), „Бенков-
ски“ (1988) и „Шипка“ (1989) (части от трилогията), както и другите 
ѝ белетристични произведения, издадени посмъртно, бележат триум-
фалното завръщане на Я. Язова в българската литература. Те се рад-
ват на изключителен читателски интерес и носят на писателката за-
служено, макар и закъсняло признание на литературен класик.

Този текст се опита да проследи метаморфозите в концепта за 
жената – творец и личност. Той разбира се, няма претенции да бъде 
изчерпателен, в него бяха маркирани знаците на различни житейски 
истории и талантливи литературни постижения, положени в социал-
нополитическия и културен контекст на един период, в който макар 
и трудно, но необратимо настъпват важни екзистенциални, соци-
ални и институционални промени в женската идентичност, свето-
усещане и позиции. Време, в което поезията и прозата, създадени 
от жени, се случват предизвикателно и ярко, получават заслужено 
публично признание, въпреки че все още малка част от тях намират 
място не само в тясното пространство на канона, но и в съвременни-
те учебни програми.

Е. Т.
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Дружеството на жените художнички 
в България

През 1924 г. в България се създава „Дружество на жените с висше 
образование“, с три секции: на юристките, на писателките и на ху-
дожничките. През 1925 г. Дружеството става член на Международна-
та федерация на университетските жени111. Именно то устройва пър-
вата у нас изложба на жени художнички през 1928 г., превърнала се 
през 30-те години в ежегодна изява.

Първата в България изложба на художнички се провежда от 1 до 
14 януари 1928 г. в Държавната художествена академия. Показани са 
живописни творби, рисунки, офорти, скулптурни и керамични рабо-
ти. Сред участничките са Елисавета Консулова-Вазова, Невена Ган-
чева, Вера Иванова, Екатерина Савова, Наталия Футекова, Олга Ше-
ханова, Васка Емануилова.

Фактът на създаването на Дружество на жените художнички в 
България, както и редовно организираните женски изложби през 30-
те години, са знак за социална необходимост да се привлече внима-
нието към женското участие в художествения живот.

Модерното време в България, както и формирането на културни ин-
ституции по европейски образец, настъпват относително късно, след 
учредяването на самостоятелна държава. Поради това у нас липсва оп-
итът от дългогодишните борби на жените за достъп до професионал-
но образование в големите културни средища. В Европа между 1900 и 

Вестник	на	жената,	1931,	N	457,	13	юни.
Статия	от	В.	Бояджиева.																																										

111 Даскалова, Красимира. Жени, пол и модернизация в България, 1878–1944. – София: 
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2012.
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Вестник	на	жената,	1935,
N	609,	20	април.

																																			Статия	от	Д.	Друмев.

1930 г. броят на жените, които участват в дружества на художници, 
представят се в общи и организират самостоятелни изложби се уве-
личава значително. У нас жените, получили художествено образова-
ние и членуващи в артистични дружества също са по-многобройни 
след Първата световна война, през 20-те и особено през 30-те годи-
ни. Социалният им състав се разширява донякъде, но продължава да 
е много по-ограничен отколкото при мъжете. Художничките са главно 
от големите градове. През 20-те години много от тях специализират в 
чужбина, но, както и в първите десетилетия на ХХ век, почти всички 
учат на разноски на родителите си, а не с държавна стипендия.

Художничките в България, както и другаде, са окуражавани да ра-
ботят главно в областта на приложните изкуства. През 30-те години 
Сирак Скитник пише по повод на една от женските изложби: „Жал-
ко, че жената художничка не проявява жив интерес към приложните 
изкуства – там тя би могла действително да прояви и вкус, и изобре-
тателност...“112. В критически статии жените често получават съве-
ти за това, какво им подхожда да рисуват според баналния възглед за 
„женската природа“. Сходно е положението в Англия, във Франция и 
в други европейски страни. От прагматична гледна точка се смята, че 
изкуствата свързани с дома, са най-перспективната област за намира-
не на платена работа. В същото време социалните стереотипи свърз-

112 Сирак Скитник. Изложбата на жените художнички. // Златорог, № 5, 1937, с. 233.
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ват художествените изяви на жените с домашния интериор и с декора-
тивните изкуства, които са в ниските нива на артистичната йерархия.

Според „История на жените“, женските идентичности се умножа-
ват към края на XIX век в Западна Европа.113 Наред с образите на съ-
пругата и майката се появяват и тези на работещата, еманципираната, 
неомъжената жена. Практикуването в житейски план, както и пред-
ставянето / изразяването на различни идентичности, често поражда 
напрежения и противоречия. У нас прави впечатление, че много от ху-
дожничките, които се изявяват в изложбения живот от края на 20-те 
и през 30-те години не създават свое семейство: не встъпват в брак и 
не раждат деца. Сякаш жените, избрали кариерата на художник, раз-
бират, че не могат да съвместят професионалния и частния живот със 
същата лекота, с каквато го правят мъжете.

В Западна Европа образът на неомъжената жена, щастлива от 
този статут, се появява през последните десетилетия на XIX век и се 
свързва със западната модерност. Жената от заможна среда, която се 
изявява в различни области на творчество, има желание и може да пъ-
тува, да усвоява чужди култури. У нас този образ е представен и из-
разен в живописта от 20-те години – в картини на Вера Недкова, Вера 
Лукова, Зоя Паприкова, Тодорка Бурова, Невена Ганчева и др.. Про-
фесионалната определеност и самочувствие на жените се изявяват в 
автопортрети, в които художничките се самопредставят с атрибути на 
артистичната професия – четки, палитра и т.н.

Модерният град е новият кадър за образа на жената – в автопорт-
рети или портрети на съвременно облечени жени с късо подстригани 
коси сред декора на високи сгради и електрически фенери.

След Първата световна война присъствието на художнички в 
представителните експозиции и в сдруженията става по-осезаемо. 
Тогава се появяват и нови художнически дружества – Родно изку-
ство (1919), Независимите художници (1920), Северобългарски-
те художници (1920). Но интересите на художничките по отноше-
ние на участието им в институциите на артистичния живот сякаш 
остават неформулирани до 1928 г., когато се основава Дружеството 
на жените художнички. Може да предположим, че дружествата до 
този момент не решават в достатъчна степен въпроса за социализи-

113 Duby, Georges, Perrot, Michelle. Histoire des femmes en Occident, Vol. V, Plon, 2002, с. 14.
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Вера	Лукова	(1907–1974)
Автопортрет	с	шапка.	1931,

масло	върху	платно,	100	х	80	см.	
                               Център	–		ателие	„Николай	Шмиргела“.

Тодорка	Бурова	(1902–1985)
Автопортрет.	Края	на	20-те	–	

началото	на	30-те,	масло	върху	платно,	
																																															35,5	х	40,5	см.	Частно	притежание.

Вера	Недкова	(1908–1996)
Автопортрет.	1936,

масло	върху	шперплат	(двустранен),	97,5	х	40,3	см.
																																									НГ,	София,	Дом	музей	„Вера	Недкова“.
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рането на творчеството на жените. Другата и може би по-съществена при-
чина е активизирането по това време на женското движение в България.

Първата изложба на художнички в България предизвиква различ-
ни реакции. Обсъжда се социалният смисъл на подобна изява на же-
ната. В списание „Художествена култура“ четем: „Тук видяхме та-
ланта на жената и творческата ѝ енергия в областта на пластичните 
изкуства, които и без тази изложба бяха известни, тъй като рядко ко-
лективна изложба е ставала без участието на художнички. [...] Обаче 
тук ни се даде възможност да констатираме резултатите и усилията 
на жената в тая творческа област в по-широк мащаб и да попълним 
представата си за онова, което е.“114 В тези и сходни на тях редове се 
констатира, че жената участва в други изложби наравно с мъжа, но 
това ѝ струва повече усилия и е по-голям успех за нея. Изложби като 
тази оразличават присъствието на жената и едновременно с това го 
утвърждават. Жената художничка може да се ласкае от този успех. 
Дискутират се и художествените качества: „Изложбата бе разнообраз-
на откъм техники и сюжети, а отчасти и откъм направления“115. Лако-
ничността на пишещия в случая означава преценка за безличност на 
художествената изява или „нищо особено“.

Никола Балабанов, в статия за изложба на Дружеството на жени-
те художнички през 1935 г., също обсъжда подобието на работите им 
на „мъжкото“ изкуство като малоценност. „Усилията на Дружеството 
[…] не можаха да утвърдят образа на жената художничка. Нейното из-
куство все още е традиционното изкуство на нашето време: търсене на 
пътища, пригаждане към социалната условност, търсене на българска-
та природа, без да бъде почувствана тя по-иначе от лиричната душа на 
българската художница.“116

По повод на друга изложба на Дружеството Сирак Скитник зада-
ва основния въпрос: „Нима начинът на изживяване и виждане у же-
ната и мъжа са еднакви? Тъкмо в оная специфична атмосфера, която 
определя отношението на жената към света и нещата, творчеството 
на жената би придобило една нова интрига, една нова стойност, кол-
кото да е то още несъвършено. Право е, че нашата жена художничка 
преживява периода на учение, ориентировка, и по неволя се учи от 

114 Из художествения свят. // Художествена	култура, 1927–1928, № 5–6,
115 Пак там.
116 Балабанов, Никола. Дружеството на жените художнички. // Завети, 1935, № 4–5.
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образците на мъже художници, но това не ѝ пречи съзнателно да пази 
своето, да налага своя физиономия на творчеството си...“117. „Особе-
ностите на женското творчество“ спрямо това на мъжете се обсъждат 
в множество критически статии.

През 1937–1938 г. се организират изложби на българските худож-
нички в Белград и Загреб. В изложбите участват 45 авторки с около 180 
работи. В статия в загребския вестник „Обзор“ отново се поставя въ-
просът за необходимостта да бъдат изразени „особеностите на нрава и 
душевността“ на жените художнички. Отправен е упрек, че работите 
на българките не са „специфично женски с някакви нови способности“ 
и че те „още не са достатъчно силни и индивидуални“, за да изградят 
собствено виждане за художествените проблеми (подразбира се „раз-
лично от това на мъжете“).

В дискурса на цитираните статии професионалните достойнства 
и недостатъци на жените са определяни през техните „природни“ ка-
чества. Този феномен е общо място в процеса на професионализация 
на жените в модерната епоха. Поради това критиката на езика и вни-
манието към текстовете стават толкова важни за историята на жени-
те. Споменатите коментари съдържат противоречия и двусмисленост, 
подобно на положението на жените в артистичния живот. След фор-
малното им реално институционално включване в образованието, 
участието в изложбения живот, отзивите на специализираната кри-
тика, те сякаш не са възпрепятствани в изявите си. Но въпреки при-

Каталог	за	изложбата
на	художнички	от	България

в	Белград,	1937.	Библиотека	на	Института
																						за	изследване	на	изкуствата,	София.

117 Сирак Скитник. Изложбата на жените художнички. // Златорог, 1937, № 5.
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Изложба	на	жените	художнички	в	галерия	Аксаков.	
Публикация	във	вестник	Дневник.	ЦДА,	Ф.	1771	к

видната либералност на художествения живот в България, жените 
остават на границата на институциите, на общественото и частното 
пространство, на професионалната практика, свързана с материална 
осигуреност, и любителството, което не носи доходи. В кризисни ико-
номически периоди техните проблеми се изострят.

И. Г.
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Жените в архитектурата

Макар че единични случаи на дами с висше строително образо-
вание са известни и в края на XIX век, навлизането на жените в архи-
тектурната професия става отчетливо едва в първите десетилетия на 
следващия – XX век. Едни от първите академии, допускащи дипло-
мирането на жени архитекти са тези в Хелзинки, в Дармщад, Белград, 
Букурещ и Виена.

В България, още след Първата световна война също започват ра-
бота няколко жени – в ролята им на пълноправни архитекти. Два зна-
чими примера са завършилата през 1917 г. в Дармщат – Мария-Луиза 
Досева-Георгиева, както и дипломиралата се през 1925 г. в Политехни-
ката в Дрезден, Виктория Ангелова-Винарова. Проектите на Мария-Лу-
иза Досева включват хотел „Булевард“ в Бургас, редица жилищни и 
училищни сгради. Дело на Виктория Ангелова-Винарова е сградата 
на МОСПБ в София, (сега зданието функционира като Столична биб-
лиотека), както и няколко гимназии, болници и кооперации. На Ричка 
Кръстанова принадлежат първите публикации от жена архитект в изда-
нието на Дружеството на българските архитекти. Нейната задълбочена 
работа по жилищните проблеми продължава няколко десетилетия. Кон-
курсните проекти за обществени обекти, дело на съпружеското дуо на 
Елена Варакджиева и Генко Скордев пък са често награждавани и пуб-
ликувани на страниците на професионалната периодика. А германка-
та Маргарете Шюте-Лихоцки, една от първите жени дипломирали се в 
Университета по приложни изкуства във Виена, живее в столицата ни в 
периода 1945–1947 и проектира в следвоенна София детска градина.

Броят на жените е едва 5–6% от общия брой архитекти, работе-
щи в България до средата на XX век. Въпреки това дамите активно 
проектират, работейки в сдружения или самостоятелно, в частни или 
държавни бюра. Същевременно, „от всички 26 жени архитекти, за-
вършили образованието си преди края на Втората световна война, 16 
са омъжени за колеги...“ пише в изследването си Любинка Стоило-
ва118, и допълва, че заради работата в екип „семейното сътрудничест-

118 Стоилова, Любинка. Българските архитектки между двете световни войни. 
Образование и социален статус на пионерките. //	Граници на гражданството: Европейските 
жени между традицията и модерността: Сб. материали от международна конференция, съст. 
К. Даскалова, Р. Гаврилова. – София, 2001, с. 280–301.

10.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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Сградата	на	Детска	градина	N:1,	ул.	Брегалница	№48119,	София.	
Проект	на	арх.	Маргарете	Шюте-Лихоцки.

во е един от най-стабилните начини за професионалното утвържда-
ване на жените архитекти“. Полът донякъде обуславя и типологията 
на проектите, върху които често се съсредоточават жените – учили-
ща, болници, детски градини, жилищни кооперации и малки жилищ-
ни сгради. Макар и ефективно изпълнени те рядко са натоварени със 
знакови или представителни функции.

Предвид разнообразието и качеството на оставеното от тях архи-
тектурно наследство можем да определим работата на жените архите-
кти като първокласна и съвестно изпълнена. Не бива обаче да търсим 
при тях някаква специална, „чисто женска“ страна на светоусещане-
то и на създаваната архитектура. Същевременно, като автори те се 
вписват напълно в съществуващия в страната стилистичен контекст и 
темп на развитие.

С. Т.

119 Източник: Архив на проекта
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Жените в ранното българско кино

В първите 3–4 десетилетия на ХХ век, както в света, така и в Бъл-
гария, жените, които се занимават с кино, са предимно актриси. Же-
ните режисьори, продуценти, сценаристи са изключителна рядкост. 
Те навлизат бавно в „сериозните“ кино професии, но все пак ги има, 
дори и в България. В периода от началото на ХХ в. до Втората све-
товна война са известни две български кинодеятелки със значите-
лен принос към българската култура и в частност към киното. Това са 
Жана Гендова и Фани Попова-Мутафова.

Първата книга с българска филмова теория и критика е „Опит за 
естетика на киното“ от 1929 година на Кирил Кръстев. Наред с това, 
в различните, както периодични, така и специализирани издания за 
кино, пишат изтъкнати по онова време интелектуалци. Сред тях зна-
чимо място (и по качествени и по количествени критерии) трябва да 
бъде отредено на Фани Попова-Мутафова, макар че по-малко извест-
ни за широката общественост са нейните критически рецензии. Тя 
е първата българска жена, която пише критически текстове за кино 
и то във време, в което самата кинокритика все още бавно прохож-
да. Те редовно намират място в престижни киноиздания като „Наше-
то кино“. В книгата „Синема.bg“, кинокритикът Александър Янаки-
ев селектира и публикува някои от най-впечатляващите рецензии от 
онова време. Сред тях има две на Фани Попова-Мутафова.

Фани Попова-Мутафова е изключителна жена. Писателка, об-
щественичка, интелектуалка, която притежава писателски талант, но 
и несломим дух. Тя успява да стигне до върхове, които преди нейна-
та поява са били запазени единствено за писателите мъже в България. 
След 1944 година за нея настават тежки времена – осъдена от Народния 
съд, изпратена е в затвор. Забранено ѝ е да прави това, което умее най-
добре, да пише. Обаче преди това тя активно пише критика за различ-
ни културни събития, включително и рецензии за филми. В редица от 
тях тя дава висока оценка на жените, посветили се на това изкуство. 
Например Ф. Попова-Мутафова изразява своя възторг от актьорско-
то превъплъщение на главната героиня на филма „Бялата сестра“120: 
„Едва ли някога е имало филм, който изкуството на един артист така 

120 „Бялата сестра“ е филм от 1923 г. Реж. Хенри Кинг.
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да завладее, щото от целия филм да остане само и единствено героят, 
който засенчва всичко останало. Така в „Бялата сестра“ ние вижда-
ме само онази малка бяла сестра. И тя ни е достатъчна. Ние я гледаме 
през много и дълги действия и не можем да ѝ се насладим. А всичко 
останало е само декор за играта на Лилиян Гиш“121.

Фани Попова-Мутафова е изтънчена интелектуалка, любител на 
високото изкуство, а нейните оценки са ерудирани и е удоволствие да 
бъдат прочетени и днес. Тя постига забележителна кариера и слава и 
още преди да достигне четиридесетгодишна възраст, получава нацио-
нално признание в своята област. Радва се на популярност сред хо-
рата и е любимка на читателите. Ролята на кинокритик, която тя зае-
ма по собствено желание, ѝ позволява да работи самостоятелно и да 
бъде независима. В практиката на колективното киноизкуство въз-
можностите за реализация на една жена през разглеждания период 
обаче са далеч по-трудно осъществими. Първата жена, която постига 
успех в областта на кинопроизводството в ранните години на разви-
тие на българското кино е Жана Гендова. Тя е неизменната подкрепа 
на пионера на българския филм – Васил Гендов. Според собствените 
ѝ мемоари, тя и Васил се срещат през 1916-та година и така започва 
нейният поход по неравните пътища на току-що родилото се българ-
ско кино, което в нейно лице печели един изключителен двигател, ен-
тусиаст и в впоследствие професионалист, защото киното се профе-
сионализира бавно и постепенно, именно благодарение на работата 
на хора като Жана и Васил Гендови. Може да се каже, че Жана Гендо-
ва е първата жена продуцент в българското кино, защото след запоз-
нанството си с Гендов, така се увлича не само по него, но и по праве-
нето на филми, че изтегля всичките спестени с мъка от баща ѝ пари за 
образованието ѝ – цели 680 лева – и ги дава на Гендов с думите: „Фил-
мът ще се снима. Парите ги имаме.“122 Така е поставено началото на 
снимките на филма „Любовта е лудост“, който е и най-старият запа-
зен български филм. Следват още множество трудни битки за финан-
сирането на следващите филми на Васил Гендов. Обикновено почти 
цяла година семейство Гендови обикаля страната и изнася театрални 

121 Попова-Мутафова, Фани. „Бялата сестра“. // Нашето	кино, 01.10.1926, бр. 71. Цит. 
по Янакиев, Александър. Синема.bg. – София: Титра, 2003, с. 291–292.

122 Гендова, Жана. Това, което се премълчава в историята на българския филм. – София: 
Фабер, Българска национална филмотека, 2016, с. 11.
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Жана	Гендова.
													Архив	на	Българска	национална	филмотека.

представления по малки градчета и големи села. Всичките спечеле-
ни от тези дълги турнета пари се влагат в закупуването на лента, след 
което започват снимките на поредния филм. Жана следва своя съпруг 
и в многобройните случаи, в които се налага да тропат по вратите 
на министри, богаташи и влиятелни хора, от които редовно да искат 
пари за дозакупуване на лента или за заплащане на нечий хонорар.

Жана Гендова е и главна актриса във всичките следващи филми 
на съпруга ѝ. Мемоарите ѝ започват с реплика, която е не само изклю-
чително красноречива, но и съвсем вярна: „Българският филм, това е 
целият ми живот!“123

Заслугите на Жана Гендова към ранното българско кино са несъм-
нени. Решението ѝ да се занимава с кино е предопределено от запоз-
нанството ѝ с Васил Гендов. Фактът, че тя работи със съпруга си не е 
маловажен. Времето е такова, че една жена в България не би могла да 
продуцира и режисира сама филми. Това обаче не намалява нейния 
личен принос. Тя се счита за един от пионерите на българското кино, 
наравно със съпруга си Васил Гендов.

В областта на киното няма такъв род събития като тези, организи-
рани от българските художнички в областта на художествените прак-
тики или в сферата на литературата, затова липсват снизходителни,  
 

123 Гендова, Жана. Това, което се премълчава в историята на българския филм. – София: 
Фабер, Българска национална филмотека, 2016, с. 7.
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поощрителни или каквито и да било коментари по отношение на же-
ните в българското кино (с изключение на отделни отзиви за играта 
на актрисите). И докато в областта на художествените практики же-
ните художнички са много, то в областта на седмото изкуство Жана 
Гендова е единствената така посветена на киното жена – продуцент, 
асистент режисьор, гримьор, сценограф, актриса. Тя не е професио-
нално подготвена, тъй като е нямало възможност да се обучи, не само 
заради пола си, но най-вече заради „младостта“ на седмото изкуство. 
Въпреки това Ж. Гендова се превръща в един от първите кино-профе-
сионалисти в България.

Жана Гендова и Фани Попова-Мутафова са две изключителни, но 
много различни жени, онова, което ги сближава е приносът към ран-
ното българско кино.

Т. Д.



151

НОВИЯТ ВЕК И ПРЕХОДЪТ  
ОТ РЕАЛИЗЪМ КЪМ МОДЕРНИЗЪМ  

В ЛИТЕРАТУРАТА

Началотото на ХХ в. носи знака на полемичния сблъсък между 
традиция и модерност. Оттласкването (понякога болезнено) от патри-
отичните възторзи и социално-битовата проблематика предполага и 
промяна на естетическата парадигма, в която се мисли литература-
та, личността на твореца и неговата мисия. Сливането между писа-
тел	и	народ, намерило най-ярко въплъщение във фигурата на Вазов 
и в неговото канонично възприемане като патриарх на българската 
литература, отстъпва място на уникалната творческа индивидуал-
ност. По различен начин Пенчо Славейков, Пейо Яворов и Петко То-
доров тласкат българската литература към модерното, осъществяват 
духовния бунт срещу популярното, профанното, срещу „социалната 
тъга, оная спукана цигулка, на която се свирят най-изтърканите ме-
лодии“124. Тяхното творчество превежда българската литература по 
моста	на	декаденството, поставяйки я в нов контекст – контекста 
на модерността. Този преход е философски аргументиран и аналитич-
но интерпретиран в основополагащи студии и статии на д-р Кръстев, 
както и в поредица от текстове на П. П. Славейков, повечето от които 
с манифестен характер. Именно те, със съзнанието на културни ми-
сионери, маркират границата, която очертава конфликтната опозиция 
млади	и	стари; минало и съвременност.

Първото десетилетие на ХХ в. е кръстопътното време, в кое-
то българската литература се самоосъзнава като автономно духовно 
пространство. Рязко са очертани различията между стилове и жанро-
ве – документално-публицистичното не е естетически равностойно 
на художествената фикционалност, защото злобата	на	деня е прези-
рана от изящната словесност. Това предполага естетическата много-
значност и хетерогенност на българския модернизъм. Ситуиран в на-

124 Славейков, Пенчо. Предговор към П. К. Яворов „Стихотворения“, 1904, с. 4.
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Никола	Петров.	Портрет
на	Силва	Мара	(Мара	Белчева)	
в	„На	острова	на	блажените“	
от	Пенчо	Славейков.	1910.																														

ционалния социокултурен контекст, той неизменно отразява неговата 
специфика и колорит, но в същото време не би могъл да бъде мислен 
извън общите идейно-художествени характеристики на френския, ру-
ския, немския модернизъм. В този смисъл българският модернизъм 
или българските модернизми, както е по-точно да се наричат худо-
жествените явления, са критически и теоретично осмислени в поре-
дица от манифестни текстове. Те променят българската литература 
тематично, езиково, стилово, отварят я към свободен, продуктивен 
диалог с другите изкуства. Темпоралните граници на българския мо-
дернизъм са подвижни, защото той е не само литературноистори-
чески период, а процес, който преминава през различни епапи, про-
явления, творчески реализации и естетически трансформации. В 
прехода към модернизма и неговите разностранни проявления съ-
ществена роля играят няколко периодични издания с общокултурна 
и литературна насоченост – сп. „Мисъл“ (1892–1907) сп. „Художник“ 
(1905–1909), в. „Българан“ (1904–1909) и др. Списание с модернис-
тична ориентация е и „Наш живот“ (1901–1912) на А. Страшимиров. 
То би могло да бъде разглеждано като своеобразен мост между есте-
тическите парадигми на „Мисъл“ и на символизма. Въпреки че в по-
редица от текстове (основно на Димо Кьорчев) се отрича научният 
подход и систематизацията, въобще критическата система, която д-р 
Кръстев въвежда като метод в литературната критика.
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Поезията на Димитър Бояджиев е на предела между класическото 
романтично светоусещане, белязано с колорита на фолклорни архе-
типове и болезнената чувствителност на модерния човек. Образът на 
любимата най-точно синтезира, реалистичния щрих и символистич-
ната метафизичност, недосегаемото и демоничното в образа на жена-
та, конфликтната среща на две естетики, завършила с трагичния жест 
на самоубийството.

Георги Стаматов също събира в своята проза измеренията на ре-
алистичната традиция с модерни сюжетни и новаторски стилови ин-
венции. Той превръща топоса на града не просто във фон, а в зловеща 
метафора. Неговата проникновена психологическа дисекция разо-
бличава (много често сатирично) деформирането на личността, опо-
шленият патриархален морал, фалшът и лицемерието дори в отноше-
ния, традиционно възприемани като сакрални.

Елин Пелин отстоява реалистичната линия в литературата в епо-
хата на модернизма, но без да бъде старомоден. В класическите за 
българската литература сюжети той влага психологическите рефлек-
сии на съвременната личност, пречупени през оптиката на горчивия 
опит и изстраданата мъдрост, скептицизма и хитроумието на българ-
ския човек. Неговите разкази, въпреки своята конкретност и сюжетна 
простота, се превръщат в своеобразни метафори на човешкия живот. 
Именно с това те разчупват еднозначните измерения на социалната 
проблематика и провокират аналитично вглеждане във метафизични-
те проблеми: за доброто и злото, живота и смъртта, възможността да 
избираш и невъзможността да промениш съдбата.

Символизъм

В годините на интензивен културен развой не може да същест-
вува само една концепция за литературата, колко и добре теоретично 
да е осмислена и блестящо творчески прилагана. В епохата на модер-
ността естетическите процеси протичат бързо. Наложеният от кръ-
га „Мисъл“ елитарен литературен модел, със силен акцент върху ин-
дивидуализма отстъпва място на първото теоретически обосновано и 
най-устойчиво естетическо направление у нас – символизма. В свои-
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те текстове, публикувани преди всичко в „Хиперион“ (1922–1931), 
Иван Радославов, неговият най-ревностен и последователен критик и 
теоретик, смята, че българският символизъм като доминиращо есте-
тическо направление се развива под знака на философията на Фри-
дрих Ницше и поезията на Шарл Бодлер. Но в цялостната концепция 
на списанието доминира терминът модернизъм, вероятно и заради 
това символизмът, дори в своя късен период от 30-те години на ХХ 
век, продължава да олицетворява българския модернизъм.

„Символизмът не е школа – той е Изкуство“125. Това определение 
на Гео Милев, може би е най-точното, поне за българския символизъм. 
Неговите представители са ярки и твърде различни творчески индиви-
дуалности. Естетиката на символистите запазва и доразвива концепци-
ята на „Мисъл“ за чистото	изкуство, оттласнало се (и неразбираемо) 
за масовия вкус на тълпата. Тяхната поетика настоява на усложнената 
асоциативност, на играта с метафори и символи, на сложната знаковост 
на цветовете и образите, на системата от кодове вплетени в библейски 
и митологични архетипове. Те създават нов поетичен стил, обречен на 
музиката и ритъма. Стремежът на символистите е съвършенният пое-
тически език, който не просто описва, а предизвиква сетивата, внуша-
ва чувства, открива неочаквани, но бленувани духовни пространства. 
Поне такъв е символизмът в началото на ХХ в., преди да се капсулира в 
своята езикова, образна и тематична самодостатъчност, деформиран и 
шаблонизиран от бездарни и безбройни епигонски опити.

Димчо Дебелянов създава своя сложна, променяща се, оргинална 
символистична поетика – и като език, и като изказ. Повлиян от поези-
ята Яворов, но припознаващ за свой духовен учител П. П. Славейков, 
за когото дава блестящото определение „жреца воин“. Самотата, раз-
двоението и смъртта са основните тематични кръгове на неговата по-
езия. Символната абстрактност при Дебелянов е пречупена през ме-
ланхолизма на бляна, през носталгията на спомена, през болезнената 
невъзможност на любовта. Неговият лирически герой не преживява 
красотата на случването тук	и	сега, а във фикционалния свят на меч-
тата, смирението и съзерцанието. Затова елегиите му носят знака на 
безпризорност, безнадежност, обреченост, превърнали се в съдбовно 
предчувствие за трагичната смърт.

125 Милев, Гео. Символизъм. // Везни, 1919, кн. 2, с. 20.
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Николай Лилиев достига предела на виртуозно музикално звуче-
не на българския стих. Според Г. Милев в стиховете на Лилиев бъл-
гарската поезия постига онова съвършенство на изказа, чрез който тя 
би могла да изрази най-съвършенните образи и най-финните емоцио-
нални преживявания на модерния човек. В тях е събрана абсолютната 
екзистенциална самота на интелектуалеца, обречен да бъде различен, 
отчужден както от „тоя век на хищно изтребление“, така и от себе си. 
Стоически смирен пред „ужасът да бъдеш девствен“, непознал своя-
та любима „Ничия и Никога“, Лилиев остава еталон за елитарност в 
българската литература, за етичен коректив, въпреки изкушенията и 
изпитанията на времето.

Емануил Попдимитров внася своя оригинален принос в поети-
ката на българския символизъм. Той създава поредица от стихотво-
рения с екзотични имена на жени – Ема, Лаура, Ирена, Клара, Ефро-
сина... Обвеяни от романтична загадъчност, сред мистични декори, 
неговите женски образи са плътни, осезаеми, одухотворени. Те са 
твърде далеч от безплътните видения на Лилиев и от щрихите на спо-
мена и бляна у Дебелянов. Романтичната нагласа на неговата поетич-
на визия, рязко се сменя с остър социален критицизъм в своеобразния 
роман в стихове „В страната на розите“ – поетична реплика на Алеко-
вия „Бай Ганьо“.

Поезията на Теодор Траянов е налагана от сътрудниците на сп. 
„Хиперион“ и особено от неговия редактор Ив. Радославов, като 
най-представителна за българския символизъм. Стихосбирката му 
„Regina Mortua“ е смятана от някои изследователи за първата чис-
то символистична книга. Неговата поезия наистина е еманация на 
символистичната поетика. Тя е монолитна, единна, въпреки че е те-
матично твърде разнородна. В „Пантеон“ той осмисля творбите на 
културата като знак за висша духовна ценност, създавайки уникална 
поетична антология на световни и български поети, превърнали се в 
нравствен, етичен и художествен еталон. Символистично-мистичната 
рефлексия към смъртта е силно изразена в популярните му лирически 
творби „Тайната на Струма“ и „Смърт в равнините“. Те създават един 
баладично-стилизиран свят, в който героите, събитията и природните 
реалии носят остри антивоенни и социални послания.

Съществувало само една година, списание „Звено“ (1914) има важ- 
но място в литературната история. То, както и „Мисъл“ създава свой 
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Цено	Тодоров	(1877–1953).
Портрет	на	Теодор	Траянов,	1909,	
масло	на	платно,	100	х	81	см.	СГХГ.										

елитарен, макар и много по-широк, подчертано приятелски литературен 
кръг – Димитър Подвързачов, Н. Лилиев, Д. Дебелянов, Георги Райчев, 
Константин Константинов и др. В него се публикуват творби на българ-
ския символизъм, отдавна вписани в устойчивия канон на българската 
литература („Легенда за разблудната царкиня“, цикъла, „Под сурдинка“ 
на Д. Дебелянов; „Към родината“, „Тълпите“, „Девственик“ на Н. Лили-
ев), произведения на Г. Милев, Т. Траянов, Л. Стоянов и др. Изданието е 
„преход между две епохи“, както казва К. Константинов. Един необхо-
дим символичен мост между епохите на „Мисъл“ и на „Златорог“.

Периодът между войните –  „мъртва ивица“ 
или духовен разцвет

Промяната на обществената парадигма – оттласкването от идео-
логията на националното като непостигнат политически идеал и про-
валена историческа мисия след трите поредни войни (Балканската, 
Междусъюзническата и Първата световна война), предполага дъл-
боко усещане за криза на традиционните ценностите и духовност-
та. Обезсмислянето на националния проект, усложненият общест-
вено-политически контекст предизвикват промяна в естетическите 
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нагласи. Това не означава, че времето между войните (1912–1918), е 
мъртва	ивица в българската литература (според определението на Ге-
орги Бакалов). През този период важна роля имат много литературни 
кръгове, общества, издания, направления и институции. Например – 
създаден е и Съюзът на българските писатели (1913), който има ва-
жни творчески и институционални функции.

Художествен и морален отклик на покрусата от погромите е пое-
зията на Ив. Вазов, някои от стиховете на Кирил Христов, Т. Траянов и 
др. Трагичната обреченост на войната е вложена в предсмъртните сти-
хове на Д. Дебелянов, тя е пречупена и през хуманистичната рефлексия 
на Йордан Йовков в ранната му проза. В по-късните си произведения 
писателят създава най-зрелият синтез между традиция и модерност.

Войната като сюжет и повод за народопсихологически анализи е 
вложена и в книгите на Антон Страшимиров („Войни и освобождение“, 
„Книга за българите“, „Вихър“), на Михаил Кремен „Брегалница“, в до-
кументално-есеистичния дневник на Владимир Мусаков „Кървави пет-
на“, в повестта на Георги Райчев „Мъничък свят“ и др. Създава се един 
нов екзистенциален витализъм – Елисавета Багряна. Като антитеза на 
символизма Атанас Далчев и Димитър Пантелеев налагат предмет-
но-делничната образност и интелектуално-философската естетика.

Въпреки доминиращото присъствие, особено в поезията, симво-
лизмът, обременен от епигонства и клишета, е изтласкан в перифери-

Александър	Божинов	(1878–1968)
Йордан	Йовков,	1916,

																														туш,	перо,	23,8	х	15,9	см.	СГХГ.
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ята на художественото пространство. Затова, макар и несправедливо 
използвана спрямо Н. Лилиев, метафората „мъртва поезия“126, която 
употребяват А. Далчев и Д. Пантелеев за символистичната поетика, от-
говаря на променените естетически инвенции на следвоенния период.

Ако в края на ХІХ в. очевидно преобладава прозата, с подчертана 
епическа монументалност, а в началото на ХХ в. доминираща е пое-
зията, то в междувоенния период в българската литература има под-
чертано жанрово равновесие. По-скоро и в прозата, и в поезията се 
наслагват множество стилови, жанрови и тематични преплитания, 
създават се нови художествени парадигми, които синтезират реали-
зъм и модерност, класика и авангард.

Сериозно влияние върху литературния живот оказват изданията и 
идеологията на левицата. Списанията „Нов път“ (1923–1925) на Г. Ба-
калов, „Червен смях“ (1920–1943), „Изкуство и критика“(1938–1943) 
обединяват (и разединяват) редица таланливи български писатели – 
Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников и Ангел Каралийчев, напус-
кат „Нов път“ и стават сътрудници на сп. „Златорог“. Л. Стоянов от 
символизма се насочва към реалистичното и социално изкуство, ес-
тетическите му метаморфози се отразяват и в жанров преход – от пое-
зия към проза. Лявата интелигенция подценява (или въобще не прие-
ма ) поезията на Христо Смирненски – един новаторски синтез между 
революционния патос, символистичната поетика и социалната про-
блематика. По-късно този синтез между аз	и	ние, между революцион-
ната образност и съкровенно-изповедния лиризъм, характеризира 
поезията на Никола Вапцаров, също неоценен и неприет приживе от 
своите идеологически съмишленици.

Списанието – институция, не само за този период, а въобще в ис-
торията на българската литература е „Златорог“. С високата естетиче-
ска мяра, която задава и поддържа неговият редактор Владимир Васи-
лев, публикуваните в него класически произведения, елитният кръг 
от автори, създават канона на Новата българска литература.

Интересно явление в културното пространство на периода е създа-
ването на първия литературен вестнвик „Развигор“ (1921–1927, 1937) 
от проф. Александър Балабанов и ролята в културния живот на неговия 
приемник „Литературен глас“ (1928–1944) на Димитър Б. Митов.

126 Далчев, Атанас; Пантелеев, Димитър. Мъртва поезия. // Развигор, бр. 188, 13.6.1925.



159

Многото естетически кръгове и издания, сложните полемични 
отношения между тях свидетелстват за богат и динамичен литерату-
рен живот, аналитично интерпретиран в критически текстове и задъл-
бочени исторически изследвания на критици като Боян Пенев, Вла-
димир Василев, Иван Мешеков, Георги Цанев, Ал. Балабанов, Васил 
Пундев, Спиридон Казанджиев, Малчо Николов, Константин Гълъ-
бов, Йордан Бадев и др. Литературната критика, както и самата лите-
ратура, е силно повлияна от модерни философски и естетически ин-
венции. В своите книги, обзори, рецензии, студии, статии критиците 
очертават тенденциите в развитието на литературния процес, осмис-
лят историческия развой на българската култура и литература, през 
оптиката на философията на Фридрих Ницше и Анри Бергсон, на на-
родопсихологията и психоанализата, на историографията и есеизма, 
на „руския формализъм“ и европейския модернизъм.

Литературният авангард

Третият, най-активен и плодотворен етап на българския литера-
турен модернизъм е авангардът. Затова в поетиката му се влагат обра-
зи, мотиви, словосъчетания характерни за символизма и другите ху-
дожествени проявления на модернизма, но те са трансформирани и 
положени в нов естететически контекст. Спрямо историческото време 
на символизма – експресионизмът, сюрреализмът, имажинизмът, диа-
болизмът, футуризмът, конструктивизмът и др. имат много по-кратко 
присъствие в българската литература. Вероятно това усещане за бър-
зопреходно, сгъстено време предполага провокативните смислови и 
радикални манифестни жестове на художествена реализация. Естети-
ческите разновидности на авангарда се явявят почти едновременно, 
застигат се, влизат в полемични сблъсъци и по един абсурден начин 
се допълват и взаимно аргументират.

В контекста на българската социокултурна реалност, експресио-
низмът е основополагащ. Фрагментарността на изказа, оварварени-
ят	 език, социално-политическата актуалност, категорично измест-
ват символистичната поетика. Останалите авангардистки течения се 
осмислят и идендифицират чрез него – с припознаване на сходства-
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та и обозначаване на различията. Персонификацията на българския 
експресионизъм и като цяло на авангарда, безспорно е съсредоточе-
на в личността и творчеството на Гео Милев. С неговата способност 
да бъде лидер, да осъществява синтез между изкуствата, да изпревар-
ва и налага художествени тенденции чрез критически текстове и по-
етическо творчество. Списанията, които налагат експресионизма в 
българската литература са „Везни“ (1919–1922) и в известна степен 
„Пламък“ (1924 –1925), въпреки променената идейна и естетическа 
насоченост. Те идват със заявената от Гео Милев мисия да бъдат три-
буна на българските модернисти, като ги представят и рекламират 
чрез собствените им произведения. Това полагане под един термино-
логичен знаменател на различни естетически направления е харак-
терно и за манифестните текстове на българския авангард.

Важно място в културния живот тогава има кръгът „Стрелец“. 
Неговите издания – вестниците „Стрелец“ (1927) и „Изток“ (1925–
1927), активно обсъждат актуалния за 20–30-те години на ХХ в. про-
блем за родното. Опозицията родно	 – чуждо, движението „Родно 
изкуство“, са обединяващи и емблематични знаци в културното прос-
транство на периода. Авангардизмът гръмко афишира и настойчи-
во налага своите естетически инвенции в поредица от манифести и 
манифестни текстове, публикувани в литературния периодичен пе-
чат. Списанията тясно обвързани с авангардистките художестве-
ни ннаправления са „Новис“ (1929–1932), редактирано от Ламар, и 
„Crescendo“, трибуна на ямболските	модернисти – поети и худож-
ници, силно повлияни от дадизма и футуризма. Техен най-ярък пред-
ставител е критикът, изкуствовед и есеист Кирил Кръстев, който е 
автор на най-радикалния авангардистки „Манифест на дружеството 
за борба против поетите“. Посланията, които отправят тези издания 
са приемани нееднозначно в културното пространство на 20-те и 30-
те години на ХХ в., те остават недооценени и от литературната ис-
тория. Един от парадоксите на българския авангард е, че ефектните 
и талантливи художествени експерименти на почти всички българ-
ски писатели се случват в началото на творческия им път. Зрелите им 
произведения се дистанцират или категорично се отричат от авангар-
дистките естетически жестове. Освен сложните екзистенциални мо-
тивации, със сигурност причина за това е и приета като норма реа-
листична мономенталност на българската литература, която трудно 
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допуска тяхното припознаване като значими. Единствено изключение 
прави Г. Милев, чиято личност и творчество устойчиво се вписват в 
тесните рамки на литературния канон. Но причините за това са коди-
рани както в трагично прекъснатия му житейски път, така и в идеоло-
гическите норми на социалистическия реализъм. Неговите най-стой-
ностни авангардистки стихове и манифестни текстове намират своята 
реална литературноисторическа оценка и адекватна критическа ине-
претация едва след политическите промени през 1989 г.

Талантливи и оригинални, авангардистките прозаични и поети-
чески произведения са дръзки, екстравагантни опити, които разколе-
бават монолитността на една утвърждаваща своята национална иден-
тичност литература. Затова ценностните критерии и традиционните 
литературни йерархии категорично се разколебават при попълване-
то на белите полета от историята на авангардните течения с по-мал-
ко познати или напълно забравени автори и творби. Например: такива 
са представителите на ямболския	авангард Теодор Драганов и Тодор 
Чакръмов; сътрудници на „Новис“ и „Пламък“ като Марко Бунин и 
Ясен Валковски; сюрреалистичната поема „Бурени“ на професора 
по класическа литература Ал. Балабанов или стиховете на неговата 
любима Яна Язова от първите ѝ стихосбирка „Язове“ (1931), „Бунт“ 
(1933) и „Кръстове“ (1934). Както и някои ярки прояви, особено в по-
езията, на футуризма (Ламар и Николай Марангозов); на имажинизма 
(ранният Н. Фурнаджиев, Славчо Красински, Д. Пантелеев); декора-

Кирил	Цонев	(1896–1961)
Портрет	на	Светослав	Минков,	1939,	

							маслени	бои	на	платно,	106	х	86	см.	СГХГ.

11.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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тивизма (Чавдар Мутафов, Сирак Скитник); диаболизма (Светослав 
Минков, в поезията Асен Разцветников, Георги Караиванов, Атанас 
Далчев); дадаизма (Теодор Драганов, Боян Дановски); конструктиви-
зма (Чавдар Мутафов, творби на Ламар, на забравения писател Панчо 
Михайлов или маргинализирани стихове на Елисавета Багряна).

Ако има доминанта в стиловото и тематично разнообразие на бъл-
гарския авангард това са критическите визии за стара	Европа, уди-
влението от постиженията на техниката, опиянението от ритъма на 
моторите, възхищението от самолетите, апокалиптичните картини и 
образите на смъртта, характерни най-вече за експресионизма и про-
вокирани от конкретни политически събития – Септемврийското въс-
тание (1923), атентатът в църквата „Св. Неделя“ (16.04.1925).

Едни от характерните прояви на българския авангард са мани-
фестните текстове, които кодират не само същностните характерис-
тики на отделните естетически направления, но и се превръщат в сво-
еобразни актове на себеосъзнаване на авангардистките явления. Но 
наред с тези отдавна обособени творчески проявления, чиито стило-
ви характеристики, тематични акценти, жанрови особености са до го-
ляма степен под влияние на френския, немския, австрийския и руския 
авангард, в българската литература има и спацифични, естетически и 
тематично обосновани направления като мистико-религиозен и мито-
фолклорен авангард. В тях са кодирани устойчиви фолклорни обра-
зи, драматични исторически символи, емблематични национални то-
поси, които съграждат сакралното българско пространство. Блестящи 
образци на тези приносни за историята на европейския поетически 
авангард създават Н. Фурнаджиев, А. Разцветников, А. Каралийчев, 
Ем. Попдимитров, Николай Райнов, Л. Стоянов, Б. Дановски и др.

Българският авангард е диалогично отворен, защото литерату-
рата ни е ситуирана равностойно в европейския културен контекст. 
Българските писатели не просто се вписват в моделите на модерни-
те художествени тенденции на своето време, те ги изпреварват, за-
щото творят свободно и без комплекса на закъснялото развитие или 
несръчното подражателство. Един от емблематичните примери е 
епистоларната връзка на Томазо Маринети – папата на италианския 
футуризъм, с ямболските авангардисти и неговото посещение в Со-
фия и Ямбол (1931). Впечатлен от българския героизъм по време на 
Балканската война той пише и своя известен манифестен текст „Бъл-
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гарският аероплан“, който визира уникалната за времето си военна 
операция, осъществена от наши летци, които бомбардират турски-
те позиции в Одрин (1913). Известно е и близкото сътрудничество 
на Г. Милев с немските експресионисти от кръга на списанията „Der 
Sturm“ и „Die Action“, както и посещението на Московския художест-
вен театър в София, представленията на който предизвикват вълна от 
полемични сблъсъци между почитателите на реалистичното и аван-
гардното изкуство. Много популярнен е иронично-парадоксалният 
начин, по който Ал. Балабанов описва метода на Станиславски: „Сти-
га за бога! Покажете ми човек с шест ръце, теле с две глави, дайте ми 
зелен кон, избавете ме само от тая естественост“ 127.

Авангардът във всички свои тематични и стилови проявления 
надгражда късните модернизми, а в редица случаи той се реализира и 
като синтез на различни изкуства. Така се създава колоритната и ори-
гинална картина на българския литературен живот от началото на ХХ 
в., във времето на неговия художествен апогей през 20-те и 30-те го-
дини и в късните естетически рефлексии след това.

Е. Т.

127 Балабанов, Александър. Художествен театър или „Вишнева градина“. // Зора, бр. 
346, 2.1.1920.
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МОДЕРНИЗМИ И НАЦИОНАЛНА ИДЕЯ  
ВЪВ ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА

Създаването на национални държави през втората половина на 
ХІХ в. на Балканите е условие за проблематизиране на национал-
ната културна идентичност128. В началото на новия век в България, 
Гърция, Румъния, Сърбия институциите на художествения живот, 
създадени по модела на модерна Европа, отдавна функционират. Ев-
ропейската културна парадигма вече няма алтернативи на Балканите. 
Стремежът към културна самоидентификация, съпътстван от усилие-
то за модерен художествен израз, характеризира артистичната сцена 
десетилетия наред, в различни идеологически и формално-стилови 
варианти. Явлението бележи представянията на балканските държа-
ви, сред които и България, на международните изложения от края на 
ХІХ и началото на ХХ в.

В годините след Първата световна война проблемът за национал-
ната идентичност се оказва център на интерес в художествената об-
ласт. С апела за припомняне на традиционните предакадемични ху-
дожествени системи, припознати като автентични, с движението за 
Родно	изкуство, художниците в България търсят своята оригинална, 
неподражателска модерна изява, преоткриват предмодерната худо-
жествена култура – народното и православното изкуство – като въз-
можен посредник към модерността. Тази тенденция напомня за мо-
дернисткия интерес в големите европейски средища към т. нар. 
примитив в извъневропейските етнокултури. Различието се състои 
в това, че алтернативните системи на Балканите се търсят единстве-
но в националното художествено	наследство, с идея за разпознава-
емост в интернационализиращите се центрове. Материалната култу-

128 По въпроса за нацията в модерните национални държави виж: Андерсън, Бенедикт. 
Въобразените общности, и по-специално: Въведение. Понятия и дефиниции. – София: 
Критика и хуманизъм, 1998, с. 20–23.
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ра от непосредствено предхождащата епоха в рамките на Османската 
империя е твърде близка, все още присъства във всекидневието и не 
може да бъде усвоена като възможното друго на европейската култур-
на парадигма.

Националната идея се изразява и в репрезентацията на исто-
рически събития. Славната	 история	 на	 България е приоритет 
на академичното изкуство. Не е изненадващо, че в тази жанрова и 
сюжетна линия от края на 20-те и през 30-те години се изявява на-
ционалистична тенденция.

Модернистки ориентираните художници търсят реализация в 
различни области на градския живот и култура. Сценография и ди-
зайн на книгата, оформление на интериори и проектиране на мебе-
ли, облекло и реклама са поле за формално-стилови експерименти 
и опити за интегриране на специфични черти на народното и цър-
ковното изкуство. Модерните художествени форми с идея за нацио-
нално	изкуство неизбежно включват и преработват, макар и без да 
го назовават, историческия опит от предметната среда и художестве-
ния обмен в османските територии.

Годините след Първата световна война са от най-интензивните 
в българското изкуство. Преживели ужасите на три последовател-
ни войни (Балканската, Междусъюзническата и Първата световна), 
завършили за България с поражения и загуби, оценени като нацио-
нална катастрофа, българските художници сякаш бързат да се от-
ърсят от кошмарния спомен, да наваксат пропуснатото. Още през 
1919–1920 г. се основават няколко художествени дружества, органи-
зират се множество колективни и самостоятелни изложби; създава 
се сдружение „Дом на изкуствата“. Откриват се нови изложбени по-
мещения и търговски галерии. Появяват се много нови литератур-
нохудожествени списания. Най-значителни между тях са списание 
„Везни“ (1919–1922) на Гео Милев – с акцентирана ориентация към 
модернизмите; списание „Златорог“ на Владимир Василев (1920–
1943), ориентирано към съвременните културни явления в България 
и влияещо върху тях; списание „Хиперион“ (1922–1931) – издание 
на символистите около Теодор Траянов и Иван Радославов. През 
1922 г. излизат трите броя на ямболското списание „Кресчендо“ (че-
тири с последния брой на „Лебед“, който е брой първи на „Кресчен-
до“) – може би най-откровено модернистичното като изява – с ма-
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териали върху дадаизма, конструктивизма, пуризма, футуризма, 
преводи от Маринети, текстове от Кирил Кръстев и репродукции на 
работи от Мирчо Качулев.

Развиват се характерните за модерността форми на социален 
критицизъм – карикатурата и публицистичната графика. По време 
на социалните сътресения на десетилетието списания и вестници не 
само се появяват, но и изчезват. Кратко е съществуването на левите 
хумористични списания, на „Вик“ (1923–1924) на Йосиф Хербст, на 
списание „Пламък“ (1924–1925) на Гео Милев. През 1925 г. във въл-
ната от бял терор изчезват и техни автори и редактори: Гео Милев, 
Йосиф Хербст, Христо Ясенов, Сергей Румянцев.

Този период – на тежки икономически и социални сътресе-
ния у нас, подобно на Берлин и Париж през лудите	години, се ха-
рактеризира с впечатляваща интелектуална енергия и плодови-
тост. През 20-те години младите български художници се стремят 
към мащаб за формиране и изява, който надхвърля граници-
те на България. Те търсят възможности да разширят художест-
вения си опит – обучение, специализации, частни пътувания, 
участия в изложби в големи средища на европейска култура. В 
центъра на артистичните събития в Европа са следвоенната въл-
на на експресионизма в Германия, Баухаус във Ваймар и превъ-
плъщенията на руския конструктивизъм, дада и сюрреализмът във

Жорж	Папазов.
Българска	престилка,
1927,	маслени	бои
върху	платно,
93	х	74	см.
Музей	Petit	Palais,
Женева																																								
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Франция, футуризмът в Италия, метаморфози на абстрактното. Визу-
алният образ е имагинерен, сънуван, конструиран. Системите и тео-
риите от началото на века сякаш се взривяват в стремежа към прео-
доляване на границите между тях, към индивидуализъм в най-широк 
смисъл.

Малцина български художници, попаднали в тези среди, се 
впускат откровено в авантюрите на модернизма. Такива примери са 
Жорж Папазов и Николай Дюлгеров. Художествените изяви в поле-
то на модернизма на братята Абрашеви в Бразилия и САЩ са друг 
случай. Българските художници реагират по различен начин, усво-
яват и преработват в една или друга степен онова, което възприемат 
със своите нагласи и чувствителност. Самата избирателност в инте-
ресите им към европейското изкуство разкрива характеристики на 
художествената култура в България. Въздействието на немския екс-
пресионизъм например често съжителства непротиворечиво с това  
на късния сецесион, ар нуво или руския стил модерн – у Васил Заха-
риев, Сирак Скитник, Иван Пенков и др.

Общо проявената склонност към примитива у нас през 20-те годи-
ни взаимодейства в различни варианти с интереса към народното изку-
ство и иконата у Иван Милев, Ив. Пенков, Ив. Лазаров, В. Захариев и 
Пенчо Георгиев. Тази еклектичност, наслагването на разно образни сти-
лови особености е една от основните характеристики на модернизмите 
в България. Всеки опит за разказ, който логически би извел новите тен-
денции като следствие от предходните, среща съпротивата на непосле-
дователността и в общите явления, и в индивидуалните изяви.

У нас идеите за въздействието на художествения образ посред-
ством светлината, пространството, формите, абстрахирани от миме-
тичните им функции, за образа без референт, за абстрактния образ 
се проявяват след Първата световна война в критически статии на 
Гео Милев, Сирак Скитник, Чавдар Мутафов. В статията „Против 
реализма“ Гео Милев с разочарование, но и предизвикателно отбе-
лязва, че „[…] тази естетика, естетиката на всяко истинско изкуство, 
естетиката на антиреализма, е нещо непопулярно, дори неизвестно 
у нас“. За него темата на „истинското, абсолютното изкуство“ е „жи-
вотът, съчетан от космическите елементи на вечността“129.

129 Милев, Гео. Против реализма. // Слънце, 1919, № 5. https://liternet.bg/publish7/geo_
milev/realizma.htm (посетен на 16.09.2018)
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Васил	Захариев.	Базиликата	„Света	София“,	около	1926,	гравюра	на	дърво,	
оцветена,	45.5	x	64	cм	(50.5	х	70	cм),	НГ,	София	.

В Париж, Берлин, Ню Йорк художествените движения се ин-
тернационализират. Неизбежно протичащото в практиката усвоява-
не и преработвате на предходен опит не е ограничено национално. 
У нас търсенето на културен континуитет е на територията на на-
ционалното. Интересът към иконата, възрожденската дърворезба,

Иван	Милев.	Мъглижки	манастир,	триптих,	1924,	гваш,	златен	бронз,	хартия,	
ляво	пано	59	x	77	cм,	централно	пано	78	x	57	cм,	дясно	пано	59	x	76	cм,	НГ,	София.
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народните занаяти, народната песен и приказка, поражда широка ам-
плитуда от индивидуални художествени решения. Художествената 
история се мисли като национална. Оттук произтича и изискването да 
се създаде самоценно българско родословие на модерното изкуство – 
парадоксална задача, тъй като критерият за актуалност е другаде.

В този аспект рецепцията на българското изкуство извън стра-
ната е показателна и в годините преди, и във времето след Първа-
та световна война. През 20-те години, както и по-рано, много често 
интересът към „българското“ се изразява в любопитство към не-
познатото и екзотичното130, а не в опит за ситуиране на различни 
творби сред съвременните художествени явления. От друга страна, 
интересът в чужбина към етнографския пласт на българската кул-
тура рефлектира и сякаш „отваря очите“ на българските художни-
ци към домодерното художествено наследство от една съвремен-
на гледна точка. Потвърждения за това намираме както в спомени 
и статии, така и в целенасочената събирателска дейност през тези 
години.

Възможно ли е мисията за родно	изкуство да се съчетае с ин-
тереса към модернизмите? Тази противоречива ситуация е диску-
тирана от художествената критика на времето. Във втория брой на 
„Везни“ Гео Милев изразява универсалистки възглед: „Трябва бъл-
гарската литература – както всички други – да излезе вън от себе 
си. Защото настава ера на пълно унифициране в изкуството; това 
е най-важният процес в историята на българското изкуство.“131 От 
друга страна, като възможен път към модерния художествен израз 
модернистки ориентираната критика препоръчва стиловите прин-
ципи на българската икона, дърворезба, църковни стенописи, народ-
но изкуство. В тях тя вижда възможното синхронизиране с интере-
са на модерното изкуство към пред- и извънакадемичното изкуство, 
към готиката, към примитива (при кубизъм, експресионизъм, дада) 
и шанс за постигане на автентична художествена съдържателност. 
Бунтът на модерното изкуство започва с отхвърляне на ценностна-
та система на академизма, с бягство от традицията. Художниците 
от модернистката вълна в европейските средища търсят творчески 

130 В чуждестранния печат за „чисто българското“ се пише по повод работите на Никола 
Маринов и Никола Танев, за графиките на Васил Захариев и Пенчо Георгиев и т.н.

131 Милев, Гео. Посоки и цели. // Везни, 1919, № 11.
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импулси в различен културен контекст (японски гравюри, афри-
кански маски и т.н.). Египетска рисунка от страниците на немското 
авангардно списание „Дер Щурм“ се появява в списание „Везни“. 
Но българските художници от новата, следвоенна вълна не се про-
тивопоставят на традицията, припозната като национална – напро-
тив, тъкмо тя води извън академичното изкуство, извън реализма на 
ХІХ в., тъй като национална традиция на академичното или изобщо 
на светското институционализирано образование в художествените 
практики в България не съществува.

Търсенията на новата вълна в българското изкуство от 20-те годи-
ни не се ограничават единствено до посредничеството на изгубено-
то родно. Тя се люшка между наше и универсално, между ръкотворно 
уникално и индустриално тиражирано, създава ново отношение към  
приложните и масовите изкуства. Тази проблематика занимава едни 
от най-изявените ни критици – Г. Милев, Ч. Мутафов, С. Скитник. В 
художествената област модернистките идеи се реализират в произве-
дения, които преодоляват както академичните разбирания за карти-
ната и реализма на ХІХ в., така и импресионистичния подход. Прави

Владимир	Димитров	–		Майстора.	Пейзаж	от	Цариград,	1926,	
маслени	бои	върху	картон,	69	x	99.2	cм,	НГ,	София	.
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Владимир	Димитров	–	Майстора.	
Мома	от	Калотина,	ок.	1930,
бои	върху	платно,	80	х	66	см.

																																																								НГ,	София.

впечатление честата употреба на темпера и гваш, подходящи за из-
ява на декоративните характеристики на образа. Композиционни-
те елементи, линията и цветът се еманципират от видимата дейст-
вителност, без да достигат до откровена абстракция. Картините на 
Владимир Димитров – Майстора от 20-те години, сред които негови-
ят „Цариградски цикъл“ с маслени бои и акварел, се възприемат от 
Ч. Мутафов и Г. Милев като модернистични, въздействащи с цветове, 
светлина и форми, еманципирани от видимата действителност и в съ-
щото време внушаващи непроницаемата загадъчна привлекателност 
на Ориента.

В Германия, Франция, Италия вкусът към съвременност е с под-
чертан интерес към откритията на техническия ХХ в., променящи 
възприемането на предметния свят. Това е почвата, която подхран-
ва конструктивизма и футуризма, опоетизирането на машинната ре-
алност. У нас тези художествени движения се проявяват като мимо-
летни експерименти в рисунка, живопис, скулптура у С. Скитник, 
К. Кръстев, Петър Рамаданов. Опити за геометризация на форма-
та правят Ив. Пенков, Ив. Милев, Дечко Узунов. Но липсват дълго-
трайни изяви на споменатите тенденции.
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Много от имената на протагонисти на модернизма като М. Ка-
чулев, Иван Бояджиев, Петър Дачев, през 30-те години изчезват от 
художествената сцена. Н. Дюлгеров остава в Торино; Жорж Папа-
зов се установява в Париж; братята Абрашеви откриват училища за 
изкуство в Ню Йорк и Бостън. Модернистичните идеи от кръга на Г. 
Милев и „Везни“ не намират продължение. Публикуваните творби и 
критически статии не водят до нови модернистки изяви и сякаш са 
забравени. Този опит дълго време остава маргинален за историзира-
нето на изкуството в България.

Някои от най-откровените модернистични опити са маргинал-
ни също и в друг смисъл – те са в т. нар. приложни изкуства: най- 
често в полиграфията (корици, заглавки, винетки, илюстрации, пла-
кати и т.н.), в театъра и в изкуствата на предметната среда. Приме-
рите в това отношение са многобройни.

Желано поле за модернистки практики на художници-
те през 20-те години е театралната сцена. Опитът на футури-
зма, експресионизма, Баухаус и конструктивизма се преплитат 
на българска сцена. Режисьорът Хрисан Цанков е централна фи-

Иван	Милев.	Нашите	майки	все	в	черно	ходят,	1926,	
темпера	върху	хартия,	58	х	86	см,	НГ,	София.
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Иван	Пенков.	Сценография	на	„Периферия“	от	Франтишек	Лангер.	
Постановка	на	Хрисан	Цанков,	Народен	театър,	1929.	

Публикувано	в	програмата	за	постановката.
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Три	плаката	–	от	Георги	Попов,		
Георги	Атанасов	и	Никола	Тусузов	–	
за	ІХ	Обща	художествена	изложба	

през	1935	г.,	публикувани	
											в	сп.	„Завети“,	год.	ІІ	1935,	№	7

гура в театралните експерименти. Цанков се формира под влияние-
то на две театрални системи – на Константин Станиславски, по вре-
ме на пребиваването си в Москва от септември 1911 до януари 1912, 
и на Макс Райнхард – в периода от 1921 до 1924, когато работи в два 
берлински театъра, ръководени от него. Ролята на визуалното в театъ-
ра у нас се усилва тъкмо през 20-те години.

В модерното разбиране за цялостно въздействие на театралната 
постановка работата на режисьора, художника, композитора, хоре-
ографа са неотделими. В тази представа за спектакъла художникът 
придобива особена значимост като съмишленик и съавтор на режи-
сьора. Решенията на сценичното пространство и на костюмите изя-
вяват пластиката, моториката, преобразяванията на човешкото тяло. 
Те оставят в съзнанието на зрителя ярки образи, често съперничещи 
на словото.

Хр. Цанков поставя няколко пиеси, сред които „Периферия“ от 
Франтишек Лангер и „Буржоата благородник“ от Молиер, и двете 
– през 1929. Сценографията на първата постановка е от Иван Пен-
ков, а на втората – от Макс Мецгер. И двете предизвикват оживен 
отклик у публиката и множество критически статии. Бурните спо-
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рове за „Буржоата благородник“ надминават всички познати до този 
момент театрални дискусии.

Друг конкретен случай на взаимодействие между ав-
тор, композитор, режисьор и художник е сътрудничест-
вото между Любомир Пипков и Пенчо Георгиев. През 
есента на 1928 г. Пенчо Георгиев печели конкурс за ед-
ногодишна стипендия в Париж и през следващата 1929 г.  
заминава за френската столица. Оживлението и разнообразието на 
парижката художествена сцена в края на 20-те години, с тенденци-
ята на завръщане към фигуративността, са плодотворна среда за 
по-нататъшното му артистично формиране. П. Георгиев остава във 
Франция до 1932 г.

В края на 20-те години в Париж у Любомир Пипков – тогава сту-
дент в École normale de musique – се ражда идеята за операта „Яни-
ните девет братя“. Младият композитор споделя проекта с прияте-
ля си П. Георгиев. Спомняйки си този момент, Л. Пипков пише: „В 
едно малко, безлюдно бистро на Rue	de	la	Gaîté в Монпарнас, ние 
прекарвахме дългите нощни часове в тихи разговори около това, 
което ни предстоеше да вършим заедно […] Върху всяка случай-
но попаднала хартия той търсеше неспирно разрешения на трудни-
те сцени и с удивителна проницателност обхващаше драматична-
та същност на произведението […] Той бурно рисуваше, чертаеше, 
проектираше и „Янините девет братя“ се осъществяваше непозната 
и непонятна за мен. Заживяваше нов живот в своето графично пре-
въплъщение […]“132 В архива на П. Георгиев в ЦДА се пази парижко 
тефтерче, в което откриваме следи от рисунки за проекта на поста-
новката. Премиерата на операта „Янините девет братя“, с режисьор 
Хр Цанков, сценография и костюми на П. Георгиев, се състои през 
октомври 1937 г. в София.

През 20-те години в България художниците се чувстват по-сво-
бодни да експериментират в т.нар. приложни области – в марги-
налиите. Същевременно така те откликват на формираното в го-
лемите средища на изкуство разбиране за тоталната изява на 
твореца. Тук обаче се явяват неразрешими противоречия, харак-
терни за нашата културна ситуация – между артистичните стреме-

132 Георгиев, Пeнчо. Любомир Пипков. Спомен. // Посмъртен	лист. – София, 1941.
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жи и възможностите на обществото (материали, технологии, ин-
дустрия и т. н.). Тези изяви на художниците извън изложбените 
зали до скоро не бяха обект на последователен интерес в истории-
те на модерното изкуство у нас. Те са обсъждани в критически ста-
тии, които днес са особено значими за историзирането на модер-
низмите.

И. Г.
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ПРЕХОДЪТ КЪМ МОДЕРНИЗЪМ  
В МУЗИКАЛНОТО ИЗКУСТВО

Дружество „Съвременна музика“

Идеята за дружество на младите композитори в България е логи-
чен израз на необходимостта от напредничав диалог по отношение на 
музикалните въпроси и създаване на благоприятни условия за разви-
тието на музикалното изкуство. Тя е израз и на ново мислене, култи-
вирано сред представителите на художествената интелигенция през 
20-те и 30-те години на ХХ в., опознали отблизо същината и маща-
бите на европейското изкуство. Показателни в този смисъл са думи-
те на Веселин Стоянов, публикувани в сп. „Златорог“, който говори за 
актуалните вълнения на българския композитор по това време. „Бер-
лин, Виена, Париж, Прага са огнищата, дето той добива поглед за ог-
ромния ръст на музиката на Запад [...] Неговият музикален и духовен 
растеж там се развива всред един високо квалифициран творчески и 
концертен живот, който го поглъща със своята разнообразна пробле-
матика. Амплитудата на разнообразието – от Рамо до Шьонберг и от 
Глук до Албан Берг – е твърде голяма [...] Българският композитор се 
завръща в родината си преобразен, с повишени възможности и само-
чувствие. Неговите нови интереси, придобити всред чужда, небъл-
гарска среда, го карат да се чувства в родината си напред от своето 
време. Сега той е с много по-широк поглед [...] за него връщането към 
примитивните условия на своята среда е мъчително, най-често невъз-
можно“.133

Именно този нов поглед към особеностите на един многозначен 
естетически свят, както и осъзнатата интелектуална грижа за перс-

133 Стоянов, Веселин. За българския музикален стил. // Златорог, 1937, кн. 3, с. 121–127 
(цит. по: Българските музикални дейци и проблемът за националния музикален стил. / Съст. 
А. Баларева. – София: Институт за музика – БАН, 1968, с. 90).

12.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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пективите на българската музика в контекста на европейския ХХ в., 
осмисля създаването на дружество „Съвременна музика“. Учредено 
на 24 януари 1933 г., то обединява представители на т.нар. второ поко-
ление български композитори. Сред основателите са широко утвърде-
ни имена с доказан творчески авторитет в полето на новата професио-
нална музика: Панчо Владигеров, Петко Стайнов, Димитър Ненов, 
Веселин Стоянов, Андрей Стоянов, Любомир Пипков, Асен Дими-
тров, Цанко Цанков. По-късно сдружението приобщава композито-
рите Филип Кутев, Светослав Обретенов, Марин Големинов, Асен 
Карастоянов, Парашкев Хаджиев, Георги Димитров, Георги Зла-
тев-Черкин и др.

Според основните клаузи в Устава, Дружеството си поставя за 
цел „да работи за създаване на по-голям интерес към българската ху-
дожествена музика в страната и в чужбина, да бди за правилния раз-
вой на българския музикален живот и да ратува за една по-висша му-
зикална култура у нас; да насърчава композиторите да използват 
народното музикално творчество, като го пресъздават в художестве-
ни форми; да работи за по-голямо сближение между компонистите; 
да работи за създаване на благоприятни условия за композиторския 
труд; да подпомага бедни и нуждаещи се компонисти; да работи за 
увековечаване паметта на заслужили компонисти“.

С дейността си Дружеството стимулира развитието на българска-
та музикална култура в редица перспективни насоки. Не без значение 
е фактът, че освен автори на музика, негови членовете са преподава-
тели, изпълнители, общественици. Създават се условия за популяри-
зирането на нови произведения, съизмерими с постиженията и но-
востите в съвременна Европа. Българска музика се вписва трайно в 
репертоара на водещи изпълнителски формации като Софийската на-
родна опера, Академичния симфоничен оркестър, Царския военен 
симфоничен оркестър, който – наред с концерти в София и други гра-
дове на страната – осъществява концертни турнета из някои страни 
в Европа. С активната културна политика на дружеството е свързан 
и системно провежданият тематичен цикъл „Един час българска му-
зика“, посветен на представянето на нови произведения. За престиж-
ния статус на новата българска музика по това време може да се съди 
дори от факта, че концертната програма по повод тържественото от-
криване на зала „България“ (1937) включва премиерните изпълне-
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ния на Концерт за пиано и оркестър № 3 от П. Владигеров и Увертюра 
„Балкан“ от П. Стайнов.

Органично свързано с общите насоки в контекста на културния 
живот в страната, дружество „Съвременна музика“ не остава встрани 
от редица актуални проблеми на творците в сферата на литературата 
и художествените практики, особено що се отнася до естетическите 
рефлексии спрямо националната идея и модернистките представи за 
създаване на оригинална художествена изразност.

Националната идея и творческата  
личност: естетически тенденции в новата музика

Идеята за национално изкуство придобива изключителна ак-
туалност през 20-те и 30-те години на ХХ в. – време, което, от дру-
га страна, откроява ярки творчески индивидуалности с вкус към ня-
кои естетически аспекти на европейския модернизъм. Българският 
композитор не прави изключение в това отношение. Търсенията му 
в посока на оригинална съвременна изразност са плод и на засиле-
ната степен на самонаблюдение, припознало естетическата приро-
да на свят, който рефлектира по своему, примерно в колоритния език 
на Панчо Владигеров, чиито основополагащи за българския симфо-
низъм партитури носят полъха на късния романтизъм, но и на нова-
торския дух на европейския символизъм и импресионизъм. Нов път в 
съвременната българска музика проправят и естетските лирико-пси-
хологически внушения, както и актуалните социално-политически 
обобщения, разпознавани в звуковите послания на автори като Любо-
мир Пипков, Марин Големинов, Петко Стайнов.

Съзряването на творчески индивидуалности е проекция и на въ-
трешната логика в движението на българската култура. Петдесе-
тина години след Освобождението това става възможно на фона на 
разрастващия се музикален живот в страната, създал благоприятен 
климат за новото композиторско творчество, а и на оживени дискусии 
относно пътя на българското изкуство.

Да се създава национално, но и съвременно по дух изкуство, да се 
опонира на анахроничния наивизъм, да се воюва срещу спекулирането 
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с фолклора, но и да се търсят оригинални възможности за неговото ху-
дожествено претворяване – това са все доминиращи теми, които биват 
широко обсъждани на страниците на периодичния печат още в години-
те след Първата световна война. Идеята за българското е обхванала ху-
дожническото мислене, сродявайки в редица отношения творците във 
всички области на изкуството. Друг е въпросът доколко тази идея ко-
респондира с някак наднационалните	авангардни концепции в конте-
кста на европейския модернизъм, които рушат широко утвърдени есте-
тически конвенции и създават съвършено нови изразни пространства, 
въплътени например в импресионизма на Дебюси и Равел, неокласици-
зма на Стравински, или в додекафонията на Шьонберг.

Идеята за „българското“ е в центъра на вниманието и сред предста-
вителите на дружество „Съвременна музика“. През 1933 г. Дружество-
то отправя апел за формиране на български национален музикален стил. 
В редица статии, публикувани на страниците на вестници и списания, 
композиторите излагат схващания за развитието на българското музи-
кално творчество, както и за правомерността на използването на само-
то понятие „български национален стил“. М. Големинов, например, раз-
глежда този процес като закономерен път в движението от колективното 
към индивидуалното.134 От своя страна Л. Пипков подчертава значение-
то на три възлови според него фактора: „голямата световна музика с не-
престанния си развой, нашето народно песенно богатство и чувстви-
телността на съвременния човек“.135 Привърженик на убеждението, че 
музиката не може да страни от острите социални напрежения на време-
то, композиторът обобщава: „Не трябва ли българската музика да има и 
своя идеология? […] Чинтулов и Ботев избраха бунта и борческото на-
чало като основен елемент на българския дух в поезията. Не трябва ли 
българският музикален стил да следва пътя на българската поезия?“.136 
Същевременно, изкуствоведът Александър Обретенов вижда проце-
суалната страна на проблема. Той разглежда стила в смисъла на исто-
рически детерминирана категория: „Стил като замръзнало понятие не 
съществува. Съществува живот, който се мени и развива, съществува из-

134 Големинов, Марин. За българския художествено-музикален стил. // А.С.О.,	I, бр. 6, 
20.11.1935 г. (цит. по: Българските музикални дейци и проблемът за националния музикален 
стил. / Съст. А. Баларева. – София: Институт за музика – БАН, 1968, с. 86).

135 Пипков, Любомир. За българския музикален стил. // А.С.О., I, бр. 2, 28.10.1934 г. 
(цит. по: Българските музикални дейци и проблемът за националния музикален стил. / Съст. 
А. Баларева. – София: Институт за музика – БАН, 1968, с. 64).

136 Пак там.



181

куство, което утвърждава по художествен път съдържанието на този жи-
вот и създава по тоя начин различните стилове на различните епохи“.137

Впрочем, още през 1928 г. по тези проблеми пише музикалният пе-
дагог и публицист А. Берсенев. В статията си „Българското творчество 
и западният модернизъм“ авторът подчертава, че националната худо-
жествена традиция е основа, но и същност на националния стил. Той 
не пропуска да отбележи, че само ярки личности, положили основата 
на художественото музикално творчество, могат да се впишат в този 
процес. От друга страна, твърди Берсенев, „...за нас, българите, беда-
та е там, че нямаме въобще никаква традиция. Ние се намираме днес 
в положението на Русия преди Глинка и на Чехия – преди Сметана, т. 
е. нашето творчество е още в периода на лутанията и търсенията. То 
трябва да се справи преди всичко с основната и неизбежна задача: да 
се създаде стил. Нашата литература разреши – и то твърде сполучли-
во – тая задача, благодарение на творческите усилия на величини като 
Вазов, Пенчо Славейков, Яворов. Те създадоха художествен стил на 
българската проза и поезия“.138 Скептичният тон на Берсенев относ-
но модернистки ориентираните естетически тенденции в българско-
то музикално творчество е продиктуван и от криво разбран демокра-
тизъм, който гледа на обществото като хомогенно, недиференцирано 
цяло с еднозначни художествени нагласи. „Модерната музика, казва 
той, е толкова чужда и непонятна за нашата музикална душа, колкото 
модерната западна цивилизация за туземците от Афганистан и Бухара. 
Ние нямаме още […] най-необходимата музикална култура, за да раз-
берем напълно творчеството на един Росини или Майербер, камо ли 
да мечтаем за тия на Дебюси и Стравински“.139

Далеч по-краен скептицизъм прозира в провокативната статия 
на Йордан Бадев „Милост към народната песен (Настрана от модер-
номанията)“, публикувана на страниците на в. „Зора“140, която остро 
критикува ориентацията към модернистки музикални решения в опе-
рите „Янините девет братя“ на Любомир Пипков и „Саламбо“ на Ве-

137 Обретенов, Александър. За българския стил. // А.С.О., I, бр. 4, 28. 01. 1935 г. (цит. 
по: Българските музикални дейци и проблемът за националния музикален стил. / Съст. А. 
Баларева. – София: Институт за музика – БАН, 1968, с. 68).

138 Берсенев, А. П. Българското творчество и западният модернизъм. // Музикален	
преглед, V, бр. 10–11, 5.09.1928 г. (цит. по: Българските музикални дейци..., с. 92).

139 Пак там.
140 Бадев, Йордан. Милост към народната песен. Настрана от модерноманията. // Зора, 

XXIV, бр. 7166, 21.05.1943 г.
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селин Стоянов. Статията предизвиква гореща дискусия и аргументи-
рани контра-мнения от страна на редица музикални дейци, сред които 
Стоян Брашованов, Михаил Хаджимишев, Венелин Кръстев, Тамара 
Янкова и др. Подобни рефлексии несъмнено говорят за напредналия 
процес на интелектуално разслоение по отношение на художествени-
те интереси и критерии.

Колкото до фолклорната традиция като устойчива опора в раз-
бирането за национална идентичност, новото поколение композито-
ри настоява за оригинални решения в неговото претворяване като от-
крито се дистанцира от предшестващия опит, свързан с представата 
за едно примитивно използване на народни интонационни мотиви. 
По този въпрос Л. Пипков пише: „Нашият музикален стил е в сама-
та действителност, в начина на мислене и чувстване на нашия народ, 
безпогрешно отразени в народната песен. Обаче трябва да преодоле-
ем тоя етап в нашето творчество, когато една вмъкната народна пе-
сен е най-българското в дадена композиция [...] Българската музика 
не значи [...] умело разиграване на чучели, облечени в аби и потури. 
Нека оставим етнографията на специалистите“.141 В същия дух го-
вори В. Стоянов, подчертавайки, че „нашата музикална литература 
гъмжи от нескопосно хармонизирани песни, „стъкмени“, „нареде-
ни“, или пък „в народен дух“142, а Драган Кърджиев отива по-далеч: 
„Престъпно е да се насърчава всяка глупост само защото е „родна“.143

За някои музикални дейци въпросът за създаване на национален 
стил не се свежда единствено до възможностите за оригинален твор-
чески поглед към фолклорната традиция. Дори специалист по музи-
кална етнография като Стоян Джуджев споделя възглед, според който 
„стилът на българската музика е нещо повече – той е сборът на всич-
ки творчески усилия плюс духа на нацията – оня дух, който се изявява 
не само в народните песни, но и в целия душевен и материален живот 
на народа“.144

Ст. Джуджев обръща внимание и на друго. Той справедливо го-
вори за не дотам изяснения смисъл, влаган в понятието стил. Спо-

141 Пипков, Любомир. За българския музикален..., с. 64.
142 Стоянов, Веселин. За българския музикален стил. // Златорог, XVIII, 1937, кн. 3, 

121–127 (цит. по: Българските музикални дейци..., с. 93).
143 Кърджиев, Драган. Народната опера и българското оперно творчество. // Родна	

песен, V, 1932, кн. 3 (цит. по: Българските музикални дейци..., с. 59 ).
144 Джуджев, Стоян. За стила в музиката и за българския стил. // А.С.О., I, бр. 5, 

20.11.1935 (цит. по: Българските музикални дейци..., с. 74 ). 
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ред него схващанията по темата засягат по-скоро представата за на-
ционална школа, и то като набор от различни индивидуални стилове. 
Понятието стил, подчертава той, означава „начин на писане“, т.е. въ-
прос на субективен избор.145 Този род проблематика някак води към 
идеята за плурализъм, за многообразие на творческите гледни точ-
ки. Прозорливи в този смисъл са думите на Л. Пипков. „Европа няма 
единствен стил. Големите творци си създадоха собствени стилове; ос-
таналите се удавиха във вагнеризъм, дебюсизъм, стравинскизъм или 
изгубиха равновесие подир сенките от миналото“.146 А националната 
специфика „... не нанася удар на цялостната европейска култура, за-
щото е мост между художествения примитив и съвременността...“.147 
В същия дух говори и Андрей Стоянов: „За единен национален музи-
кален стил, разбира се, не би могло и да се мисли. Такъв не притежава 
никоя нация [...] Националната култура трябва да съдържа различни 
музикални стилове“.148

Всъщност, тъкмо такава е действителната ситуация в българска-
та художествена култура във време, когато и в литературата, и в худо-
жествените практики, и в музиката съжителстват различни творчески 
подходи като път в съграждането на специфични индивидуални сти-
лове. Тази разнородна ситуация има отношение и към третирането на 
българската тема в изкуствата.

Сред относително по-традиционно ориентираните нагласи в по-
лето на инструменталното музикално творчество, например, доми- 
нира романтичният поглед, вдъхновен от българския епос и при- 
родния колорит на родното. Примерите тук са много: „Балканска  
сюита“ (1926) от Добри Христов, Сюита „Тракийски танци“ (1925,  
1926) и  Увертюра „Балкан“ (1936) от Петко Стайнов, „Родопска  
сюита“ (1927) от Асен Карастоянов, „Българска рапсодия“ (1927) и  
„Сакарска сюита“ (1931) от Филип Кутев и др. – все емблематични  
за българската музика оркестрови произведения, които наред с  
новото авторско отношение в разработването на фолклорни мо- 
тиви култивират вкус към разгърната музикална драматургия  
посредством прилагането на изразни  средства, сходни в някаква

145 Пак там, с. 73.
146 Пипков, Любомир. За българския музикален..., с. 64.
147 Пак там.
148 Стоянов, Андрей. Национална музика. // Златорог, XV, кн. 7, 1934, 314–318 (цит. по: 

Българските музикални дейци..., с. 123 ).
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Петко	Стайнов	(1896–1977)																											

степен с преобладаващите художествени методи, характерни за музи-
ката в Русия, Чехия, Полша, Унгария.

През 20-те и 30-те години българската музика разкрива нови ес-
тетически хоризонти. Творческите индивидуалности на композитори 
като Панчо Владигеров, Любомир Пипков, Марин Големинов, Дими-
тър Ненов, Веселин Стоянов и др. се формират на фона на някак пре-
сичащи се художествени тенденции, съзвучни на съвременната худо-
жествена атмосфера в България.

В значителна степен това се отнася за музиката на П. Влади-
геров – първият български композитор (а и феноменален пианист, 
концертирал в България и Европа), получил широко международ-
но признание. Разпознавайки новаторския му творчески талант, Гео 
Милев пише още през 1920 г. в сп. „Везни“: „Владигеров е първият 
у нас, който се мъчи да извади българската композиция из нейния 
традиционен път и да я насочи по новия път на модерната европей-
ска музика“.149

149 Милев, Гео. (Рубрика „Критичен преглед“, отзив за концерт на П. Владигеров в 
столицата). // Везни, 1919/1920, бр. 6, с. 183.
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Панчо Владигеров формира композиционния си стил в слож-
ната среда на европейските художествени тенденции в началото на  
ХХ в. В музиката му рефлектират влияния на късния романтизъм и 
ес тетическите идеи на символизма и импресионизма, пречупени през 
призмата на личното светоусещане. Колоритът на неговия витален, 
подчертано комуникативен музикален език се характеризира с вкус 
към широка мелодична линия, щедра, многопластова фактура, дина-
мична драматургия, импровизационно третиране на тематичния ма-
териал, бравурно вплетена орнаментика, оригинални хармонични 
и метроритмични решения, въплъщаващи широка гама от емоцио-
нални нюанси. Годините, прекарани в Берлин по време на обуче-
нието си в Държавното висше училище и Академията по изкуства-
та (1912–1918) и като композитор и диригент в театъра на бележития 
режисьор Макс Райнхард (1920–1932), не прекъсват връзките с ро-
дината. Още тогава композиторът създава първите в българската му-
зикална литература концерти (Концерт за пиано № 1 и Концерт за 
цигулка), балада за глас и пиано „Луд гидия“ по едноименното сти-
хотворение на Пенчо Славейков, както и придобилата изключи-
телна популярност българска рапсодия „Вардар“ (върху песента 
на Добри Христов „Едничък чуй се вик“). След завръщането си в Бъл-
гария през 1932 г. Владигеров пише операта „Цар Калоян“ по исто-
рическия роман „Солунският чудотворец“ от Фани Попова-Мутафо-

																																			Панчо	Владигеров	(1899–1978)
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ва, която е и автор на оперното либрето съвместно с поета Николай 
Лилиев (1936) – първото българско музикално-сценично произведе-
ние, поставяно в чужбина. Следват Симфония №1 (1939), Концерт за 
пиано и оркестър №3 (1937), „Импровизация и токата“ (1942), бале-
та „Легенда за езерото“ (1946), „Концертна фантазия за виолончело 
и оркестър“, „Българска сюита“, „Еврейска поема“, „Люлинска им-
пресия“, миниатюрите „Шумен“ и „Акварели“, както и редица още 
симфонични и камерни произведения, които задават нови естетиче-
ски перспективи за българската музика, съизмерими с художествени-
те достижения на съвременна Европа.

Съвсем други страни на съвременната художествена изразност 
разкрива индивидуалната творческа личност на Любомир Пипков. 
Интересът му към естетските лирико-психологически внушения и ак-
туалните социално-политически обобщения намира израз в произве-
дения като баладата „Конници“ (1929), вокално-симфоничната пое-
ма „Сватба“ по едноименното стихотворение на Никола Фурнаджиев 
(1934), симфония „Героична“ (1940), посветена на Гражданската вой-
на в Испания.

Но наред с тази страна на творческите си търсения, Л. Пипков се 
вслушва и в особения интерес към древните пластове на не-западни-
те култури, обхванал редица представители на европейското изку-
ство в началото на ХХ в., включително в Париж, където той е студент 
в École normale de musique (1926–1932). Представител именно на

Любомир	Пипков	(1904–1974)																																													
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такава култура, композиторът съзира в тази линия не толкова любо-
питство към някаква екзотика, колкото нови възможности в третира-
нето на българската тема. Задълбочените му познания по отношение 
на архаични пластове на българската народна музика, придобити още 
в годините, когато се обучава в софийското музикално училище при 
Добри Христов, намират израз в редица произведения като Българска 
сюита за пиано (1928), Струнен квартет (1928), Соната за цигулка и 
пиано (1929), Концерт за ударни, духови инструменти и пиано (1931), 
песни за глас и пиано, обработки на народни пени. По същото време 
възниква и идеята за операта „Янините девет братя“.

Самата опера (вдъхновена от разказ на Н. Веселинов по мотиви 
на народна песен и старинни предания, поместен в сп. „Златорог“) 
Пипков завършва през 1937 г. Операта има характер по-скоро на му-
зикална драма и разкрива особен ракурс, свързан с линията на екс-
пресионизма в съвременното изкуство. Оттласквайки се от архаич-
ни пластове на народното творчество, композиторът съгражда нови 
страни в облика на съвременната българска музика. За разлика от ня-
как идеализирания поглед към по-късни пластове на фолклора при 
Владигеров, Пипков търси суровите дълбинни импулси в народна-
та култура. „Янините девет братя“ изиграва съществена роля в твор-
чеството на композитора. Трагичните мотиви, прозвучали в операта, 
се разгръщат и в по-късните му музикално-сценични произведения: 
„Момчил“ (1944) и „Антигона“ (1964).

Сред емблематичните музикално-сценични произведения с ук-
лон към фолклорния експресионизъм се откроява танцовата дра-
ма „Нестинарка“ (1942) от Марин Големинов, чиято оригинална 
музикална тъкан съчетава повея на древни езически вярвания, въ-
плътени в неудържими ритуални ритми и по-късните религиоз-
ни идеи на християнството, изразени в широки напевни мелодии. 
„Нестинарка“ фокусира вниманието върху същностни черти в сти-
ла на композитора, свързани с подчертано индивидуализиран по-
глед към фолклорното наследство и художествени методи, съот-
насяни в някаква степен с композиционните идеи на Барток, но и с 
философските измерения на музикалното изкуство като емана-
ция на възгледите и интуицията на творческата личност. Влияние-
то на европейския експресионизъм рефлектира и в творчество-
то на композитора Веселин Стоянов, най-вече в операта „Саламбо“  
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Марин	Големинов	(1908–2000)																																																		

(1940), създадена по едноименния исторически роман на Густав Фло-
бер. Обръщайки се към сюжет, заимстван от европейската литерату-
ра, композиторът създава своеобразен мост между българската музи-
ка и образци в световната литературна класика – перспективна линия, 
която несъмнено разширява представата за национално изкуство. От 
друга страна, В. Стоянов е сред малкото автори с последователен ин-
терес към хумора в полето на музиката, въплътен например в операта 
„Женско царство“ (1935) по едноименната комедия на Стефан Костов 
и гротескната симфонична сюита „Бай Ганьо“ (1941) по едноименно-
то произведение на Алеко Константинов.

																																																								Веселин	Стоянов	(1902–1969)
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																																																		Димитър	Ненов	(1901–1953)

Нови звукови решения в българската музика привнася творчест-
вото на композитора Димитър Ненов. Последователен в ориентация-
та си към естетическите предизвикателства на музикалния модерни-
зъм, Д. Ненов търси изяществото на музикална изразност, чужда на 
конвенционалното мислене. В редица свои композиции той разгръ-
ща потенциала на обновяващи идеи, свързани с ладово-хармонични-
те и политоналните страни на музикалния език. Показателни тук са 
произведения като Концерт за пиано и оркестър (1932–36), Рапсодич-
на фантазия за голям оркестър (1938–40), клавирните пиеси „Токата“ 
(1939–40), „Танц“ (1941) и др.

Новостите в творчеството на второто поколение български ком-
позитори, формирали национална школа в професионалната музика, 
не се изчерпват с приобщаването към европейски естетически насо-
ки, свързани с определени черти на романтизма, символизма, импре-
сионизма, или на фолклорния експресионизъм. Пристрастието към 
българската тема, сродила в значителна степен творците в изкуство-
то през 20-те и 30-те години на ХХ в., намира далеч по-динамични из-
разни решения – и в музикално-сценичните жанрове, и в жанровете 
на хоровата, камерната и симфоничната музика. Но при цялото стило-
во многообразие, усещането за общност и споделени интелектуални 
вълнения определя може би най-перспективната страна на художест-
вения живот по това време.

 
К. Л.
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МОДЕРНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ  
В БЪЛГАРСКИЯ ТЕАТЪР

Българският театър през първата половина на XX в. в стремежа 
си към догонване на пропуснатото изминава динамичен път и претър-
пява в сгъстен вариант еволюцията на западноевропейското движение 
на идеите от Ренесанса с неговия индивидуализъм, търсещ силната 
личност. Минава през драмата на индивида във френския класицизъм, 
през романтичния бунт на зараждащия се нов човек, основно действа-
що лице във Френската революция от 1789 г. Достига до личностна-
та съпротива срещу буржоазното общество, обезличаващо човека. 
Докосва се до руския колективен детерминизъм, който намира отра-
жение в руската реалистична драматургия, изиграл задържаща роля 
над индивидуалистично развихрилата се актьорска стихия.

За твърде кратко време българският творец е принуден да преми-
не през многообразието на взаимоотношения между личност и обще-
ство, формирани в продължение на векове.

На сцената съжителстват стилистичните похвати, характерни за 
различни направления в театъра през различните епохи. В този сми-
съл е трудно да се говори за реализъм от модерен психологически тип 
в сценичното изкуство от първата половина на XX в., което е твърде 
еклектично. Често играта на актьорите е патетично-романтична, тонът 
е приповдигнато декламаторски. Редуват се мигове на вдъхновение и 
относително сливане с образа с моменти на временно влизане в образа.

Присъствието на актьора си остава в традициите на класическия 
реализъм с примеси на романтизъм в актьорската игра, характерна за 
европейския театър на звездите от края на ХІХ в. Сценичното изку-
ство до голяма степен е подвластно на представите за театралното ам-
плоа и разделението на трагици, комици, епизодици, инженю, наивки 
и пр. Забелязва се постепенно преминаване от театрализираната геро-
изация на положителните и окарикатуряването на отрицателните ге-
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„Мария	Стюарт“	от	Фр.	Шилер,	реж.	Н.	О.	Масалитинов,	
Народен	театър,	1934

рои към по-усложненото предаване на черти от характера, мотивира-
ни от неговата социална и психологическа същност в рамките на едно 
по-модерно мислене. Нерядко се изпада в битовизъм. С времето като 
определящи качества за добра актьорска игра се налагат естестве-
ност, правдивост на чувствата, правдоподобност на физическото по-
ведение. Забелязва се стремеж към преодоляване на външната илюс-
тративност и типажна характерност. Търси се жизнена достоверност 
в съответствие с общите публични нагласи.

По принцип през първата половина на ХХ в. в българския театър 
съществуват най-малко две доминиращи тенденции, свързани с ру-
ското (в по-голяма степен това на Малий театър, отколкото на МХТ) и 
немското влияние.

Проводник на руско влияние в началото на века са най-вече ак-
тьорите, завършили руски школи. От втората половина на 20-те го-
дини на ХХ в. нататък определящо е присъствието Николай О. Ма-
салитинов. С метода си на работа той следва предимно традициите 
на Малий театър и принципите на ранния МХТ, където е бил актьор 
от 1907 до 1919. Реално българските актьори са школувани в някол-
ко руски центъра – Малий театър, Петербургската императорска те-
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атрална школа и МХТ. Повечето артисти само специализират в Ху-
дожествения театър за кратък период от време, гледайки репетиции 
и представления. Те се запознават с мхатовци и посещават спекта-
кли, което обаче в никакъв случай не превръща влиянието на МХТ 
в доминиращо за театъра ни. Още повече, че МХТ-овската школа, за 
която като основен принцип се изтъква търсенето на жизнена пра-
вда и психологически реализъм, не бива да се подвежда под общия 
знаменател на руския психологически реализъм по отношение на 
особеностите на школата на Малий театър. МХТ се възприема като 
отрицание на остарялата и по-театрална школа на Малий театър, 
която макар и считана за реалистична, по-точно класически реалис-
тична, в началото на ХХ в. вече не отговаря на модерните за времето 
си изисквания за режисьорски тип театър. Подчиняване на единното 
цяло на спектакъла, постигане на ансамбловост, илюзия за естестве-
ност и правдоподобие и пр. са новите тенденции, които залягат в ос-
новата на идеята Станиславски и Немирович-Данченко да основат 
своя школа.

Това, че част от българските театрали са се интересували 
и са били добре запознати с търсенията на Станиславски и мха-
товци далеч не означава, че техният опит е прилаган систематич-
но на българска сцена. Безспорно обаче е влиянието, което досе-
гът не само с МХТ, но и с руския театър като цяло оказва върху 
мнозинството от нашите творци. Характерното в метода на рабо-
та, особено в постановките на Николай О. Масалитинов е: опит за 
по-богато изображение на действителността и на социално-психо-
логическите процеси; търсене на по-голяма сложност на човешки-
те взаимоотношения; култивиране на чувството за ансамбловост; 
задълбочаване в психологията на образа и в разкриване както на 
индивидуалните; така и на типични черти от характера; вниква-
не в духовния живот на героя чрез стремеж към превъплъщение; 
постигане на правдоподобие във физическото поведение; естест-
веност в интонациите и пр.

По отношение на драматургията българският актьор се чувства 
най-уютно в битовата драма, която дава възможности на изпълнителя 
най-пълноценно да се изяви в близки до природата му образи. Поглед- 
нато по-общо, българската драма през този период разкрива до голя-
ма степен афинитет най-вече към битови и дребнобуржоазни мотиви. 
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„Ревизор“	от	Н.	Гогол,
реж.	Николай.	О.	Масалитинов,

																																								Народен	театър,	1928

„Големанов“	от	Ст.	Л.	Костов,	реж.	Николай.	О.	Масалитинов,	
Народен	театър,	1928

13.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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Това не пречи обаче актьорите да изградят някои от най-запомнящите 
се образи именно в родните пиеси.

Руската реалистична драматургия също е сред предпочитаните от 
актьорите. Тя отговаря до голяма степен на тяхната нагласа към сило-
вата драматична емоция, интонационната характерност и чувството за 
правда. Българските актьори бележат своите върхове и в класическата 
западноевропейска драматургия, изискваща прецизност по отношение 
на текста, спазване на логиката на мерената реч, която понякога преми-
нава в декламация, предполагаща точност на жеста, позата, мизансцена 
и пр. В модерните пиеси на Ибсен, Стриндберг, Зудерман, Хауптман, 
Метерлинк, и др. се отбелязват само индивидуални актьорски успехи.

В периода между двете световни войни се сменят публичните на-
гласи и се осъществяват по-нататъшни процеси на модернизация. Ва-
жен етап от развитието на театъра ни е свързан с появата на режи-
сьора и с повишаването на изискванията за ансамбловост в името на 
спектакъла като цяло.

Налагането на идеите на модернизма в българския театър се свърз-
ва с режисьорите Гео Милев, Хрисан Цанков, Исак Даниел, Боян 
Дановски, Николай Фол и др. Възпитаници предимно на немско-

„Опиянение“	от	А.	Стриндберг,	реж.	Хрисан	Цанков,	
Народен	театър,	1925
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„Кориолан“	от	У.	Шекспир,	реж.	Исак	Даниел,	
Народен	театър,	1931

езични школи, те са главните прокламатори на западноевропейските 
веяния.150

Един от най-изявените български театрални модернисти Г. Ми-
лев в своя манифест „Театрално изкуство“ от 1918 е категоричен, че 
в модерния театър „режисьорът е духът, който обединява и ръководи 
към желания художествен резултат работата на отделния актьор и на 
всички актьори заедно (ансамбъл). В ръката на режисьора стои цяла-
та постановка на една пиеса, затова театралното изкуство е всъщност 
изкуство на режисьора. Режисьорът създава актьора, насочва играта 
на актьора, създава декорите, дава идеята на декоративния художник, 
създава осветлението, създава музиката на диалога и пр“.151

В режисьорската си работа Гео Милев се стреми към постигане 
на единство между външните и вътрешните форми на изразяване – 

150 Йорданов, Николай; Попилиев, Ромео; Николова, Камелия; Дечева, Виолета; 
Спасова, Йоана. История на българския театър: Т. 4–София: Институт за изсредване на 
изкуствата – БАН, 2011.

151 Милев, Гео. Театрално изкуство. Стара Загора. // Везни, 1918. Цит. по: Милев, Гео. 
Съчинения в 3 т.: Т. 2–София: Български писател, 1976, с. 89. http://www.znam.bg/com/action/
showBook?bookID=920&elementID=487&sectionID=5 (посетен на 05.08.2018).
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декори, костюми, осветление, музика, актьорско майсторство, ритъм 
и т. н. Той е убеден, че в изпълнението трябва да се постигне макси-
мален ефект с минимални средства. В същото време той говори за мо-
нументалност и зрелищност, идеи близки до търсенията на М. Райн-
хард, особено в областта на масовите сцени; на А. Апиа в посока на 
концепциите му за ролята на ритъма, музиката и светлината в изпъл-
нението; на представите на Г. Крейг за функционалната сценография, 
сценичните ефекти и актьора свръхмарионетка, както и на био-меха-
никата и конструктивизма на Вс. Мейерхолд.

Някои от тези свои теоретични разработки Г. Милев се опитва да 
реализира на сцената и да ги пригоди към българските културни усло-
вия в няколко свои представления като „Едип цар“ от Софокъл в Ста-
ра Загора през 1915 г., в който играят любители; „Мъртвешки танц“ 
от А. Стриндберг в Народния театър през 1919 г.; „Маса човек“ от Е. 
Толер в театър „Ренесанс“ през 1923 г. и в недовършения си експре-
сионистичен проект „Електра“ от Х. фон Хофманстал, подготвян за 
Народния театър.152

Другата крупна режисьорска фигура след Първата световна вой-
на е Хрисан Цанков. Той се опитва да прокара своите реформатор-
ски постановъчни принципи, които овладява в Германия в началото 
на 20-те години. По-рано (1911–1912) Хр. Цанков е имал възможност 
да се запознае и с методите на рабта в МХТ в Москва. Цанков учи 
при д-р И. Ф. Шмит в театралните студии на Макс Райнхард и е сил-
но повлиян от идеите на прочутия режисьор, който първо се обучава 
като актьор в натуралистичната школа на Ото Брам и играе в „Дой-
чес театър“. Като постановчик Райнхард е известен със своя еклекти-
зъм, при който всяка постановка има свой собствен стил. През своя 
40-годишен творчески живот преминава през различни етапи. Сред 
по-важните особености на неговите продукции са монументалността, 
внушителните масови сцени, използването на крупни експресионис-
тични жестове от страна на актьорите, особено през 20-те години. От 
друга страна той прави и твърде камерни постановки. Общото в ре-
жисьорските му търсения се определя от стремежа да потапя зрителя 
в един по-различен свят, далеч от рутината на всекидневието.

152 Николова, Камелия. Експресионистичният театър и езикът на тялото. – София: 
Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2000.
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„Благородникът“	от	Ж.-Б.	Молиер,	реж.	Хрисан	Цанков,	
Народен	театър,	1929

Влиянието, което оказва Райнхард като постановчик върху Цан-
ков е силно. Към него дори са отправяни обвинения за подражателство, 
особено по повод обявеното за скандално представление на „Благород-
никът“ – Ж. Молиер (1929). Този спектакъл обаче остава в историята 
като един от първите опити за по-ексцентрична и експресивна актьор-
ска игра, вписваща се в общия режисьорски замисъл за едно условно, 
новаторско, експериментално представление. Художникът Александър 
Божинов определя сценографските решения и костюмографията на 
Макс Мецгер за спектакъла на Хр. Цанков като „тържествено честву-
ване на кубистичния и дадаистичен футуризъм в Народния театър“153.

Макар в постановките си да прилага наученото в Германия и да 
се стреми към една по-ярка зрелищност, размах, полет на фантази-
ята, както и постигане на общ стил в актьорската игра, режисьорът 
Хр. Цанков не винаги успява да реализира творческите си намерения. 
Главните причини се крият в липсата на традиции в тази насока и съ-
ответно на подготвени за един по-модерен тип театър актьорски ка-
дри. Показателни в този смисъл са двете му пространни теоретични 

153 Божинов, Александър. Тържествено чествуване на кубистичния и дадаистичен 
футуризъм в Народния театър. // Свободна	реч, 1929, бр. 1721, с. 2.
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студии: „Изкуството на режисьора“ и „Творчеството на актьора – про-
блеми и психология“, в които той дискутира изкуството на режисьора 
и проблемите, свързани с психологията в творчеството на актьора. В 
тях той излага своите виждания за спецификите на режисьорската ра-
бота и актьорската игра.154

Сред по-интересните модерни, осъвременени и като цяло услов-
но-експресивни постановки по западноевропейската класика на учи-
лите в Германия и Австрия Даниел, Фол и Дановски са „Кориолан“,  
У. Шекспир, 1931, „Мнимият болен“, Ж. Б. Молиер, 1931 – реж.  
И. Даниел; „Вилхелм Тел“, Фр. Шилер, 1931 – реж. Н. Фол; „Креди-
тори“, О. дьо Балзак, 1935, „Както ви се хареса“, У. Шекспир, 1936, 
„Училище за сплетни“, Р. Шеридан, 1938 – реж. Б. Дановски.155

„Вилхелм	Тел“	от	Фр.	Шилер	,	реж.	Николай	Фол,	
Народен	театър,	1931

154 Цанков, Хрисан. Наследство. Съст.: Искра Цанкова, Кристина Тошева, Иван Дра го-
ши нов. С., Валентин Траянов, 2003, 329–406.

155 Народен театър „Иван Вазов“ / Летопис: януари 1904–юли 2004; Вж. Йорданов, 
Николай, Попилиев, Ромео; Николова, Камелия; Дечева, Виолета; Спасова, Йоана. 
История на българския театър: Т. 4–София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 
2011.
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„Както	ви	се	хареса“	от	У.	Шекспир,	реж.	Боян	Дановски,	
Народен	театър,	1936

Въпреки неоспоримия стремеж на режисьорите за прилагането и 
адаптирането на овладените в чужбина знания, едва ли е правомерно 
да се говори за пряко подражание на точно определени западни мо-
дели. По-скоро би следвало да се търсят някакви тенденции, плод на 
смесени влияния.

Важен аспект от постановъчната работа на режисьорите по пътя 
към модернизиране на театъра става изобразителното решение на 
спектаклите. Необходимо е да се отбележи, че с появата на режисьо-
ра, в модерния смисъл на това понятие, ролята на сценичната среда 
като носител на определени концептуални идеи започва да играе все 
по-голяма роля в театъра.

От изключително значение за по-нататъшното модернизиране на 
българския театър се оказват настъпилите промени в областта на сце-
нографията през края на 20-те и 30-те години. Едно от важните съби-
тия е откриването на възстановената от пожара сграда на Народния 
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театър на 17 март 1929. Новите сценични yсловия са предпоставка за 
далеч по-импозантни и мащабни сценични реализации в сравнение с 
шестгодишния период преди това. Те се отразяват на цялостното раз-
витие на театъра особено за разширяване на постановъчните възмож-
ности на режисурата и за развитието на актьорското изкуство от пе-
риода.

Ако през 20-те се използват повече сецесионно-декоративни при-
йоми или традицонни натуралистично-битови елементи, то през 30-
те години в Народния театър се очертава тенденцията към изграж-
дането на по-констрyктивни декори. През 30-те до началото на 40-те 
години въвеждането на леки функционални декори постепенно ста-
ва преобладаваща посока в сценографските търсения на Евгений Ва-
щенко, Пенчо Георгиев, Преслав Кършовски, Иван Милев, Иван 
Пенков, Асен Попов и др. Това в голяма степен е следствие на по-мо-
дерните технически възможности на новата сцена, които се съчетават 
с по-общи концептуални идеи в духа на европейските режисьорски 

„Еленово	царство“	от	Г.	Райчев,	реж.	Ю.	Яковлев,
	сцен.	Асен	Попов,	Народен	театър,	1934.

Архив:	Музей	Народен	театър	
(обработка	Иво	Хаджимишев).
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„Непознатото	момиче“	от	Фр.	Молнар,	
реж.	Н.	О.	Масалитинов,	сцен.	Пенчо	Георгиев,	Народен	театър,	1935

и сценографски виждания за функционалността на сценичното прос-
транство.156

Търсещият свое място авангард, който се опитва да проникне в 
България непосредствено след Първата световна война, бързо е опи-
томен. Откъм средата на 20-те години, за разлика от периода преди 
и малко след войните, се очертава тенденцията за отхвърляне на ев-
ропеизацията и уповаване на самобитността, които по същността си 
представляват антимодернизационен рефлекс и затваряне на култура-
та като цяло.

Съобразно обществените изисквания на новата „по-плебейска“ 
публика, обхващаща предимно представители на средната и дребно-
буржоазната класа, а и на интелигенцията, често се залага на сценич-
ното изобразяване на ежедневни ситуации в по-достъпни реалистич-
но-битови форми.

156 Динова-Русева, Вера. Българска сценография. – София: Български художник, 1985, 
с. 180–210.
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„Хан	Татар“	от	Н.	Икономов,
реж.	Николай.	О.	Масалитинов,	
Народен	театър,	1940																																																	

С годините режисурата в Народния репертоарен театър става все 
по-конвенционална и същевременно „обуздаваща“ актьора.

„Отроче	от	мъжки	пол“	от	Г.	Караиванов,	
реж.	Н.	О.	Масалитинов,	Народен	театър,	1942.

Архив:	Музей	Народен	театър	(обработка	Иво	Хаджимишев).
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„Калин	Орелът“	от	Н.	Икономов,	реж.	Николай	О.	Масалитинов,	
Народен	театър,	1941.	Архив:	Музей	Народен	театър,

(обработка	Иво	Хаджимишев).

Към края на 30-те и началото на 40-те години домашните комедии 
и градската драма с уклон към сладникавия мелодраматизъм придо-
биват особена популярност.

В десетилетието преди войната се засилва ориентацията на писа-
телите към историческите сюжети и националноосвободителната те-
матика.157

С наближаването на нова война се налагат по-консервативни и 
десни нагласи в обществения и културен живот. Постепенно, макар 
и канализирано в руслото на един умерено консервативен модел за 
репертоарен театър, изкуството в Народния театър продължава да се 
модернизира, следвайки стъпките на европейското театрално разви-
тие от края на ХІХ и първата половина на ХХ в.

Й. С.

157 Йорданов, Николай; Попилиев, Ромео; Николова, Камелия; Дечева, Виолета; 
Спасова, Йоана. История на българския театър. – София: Институт за изследване на 
изкуствата – БАН, 2011, с. 115–189.
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ГРАДЪТ И ЗАБАВЛЕНИЕТО

Възникващите публични заведения за социално общуване, които 
обикновено предлагат и музика	за	настроение, задават друга същест-
вена страна на българския път в приобщаването към градската култура 
на модерния свят. Процесът е особено интензивен през 20-те и 30-те го-
дини в столицата. Софийските салони за светски събития, дворцовите 
балове, оперетните сцени, нощните барове, локалите, увеселителните 
вечеринки, а също и появата на киното, формират контурите на специ-
фична среда, която проектира ново социално поведение, плод на по-
требностите и нравите на различни общности с вкус към бохемския на-
чин на живот. Показателни за пъстрия облик на тази среда, подвластна 
на все по-осезаеми влияния свързани с модерната култура на Запада, 
са редица столични събития: например вечеринките в читалище „Сла-
вянска беседа“, на които младежта се е упражнявала в европейски тан-
ци или програмите на бирария „Нова Америка“ (по-късно трансфор-
мирана в театър „Ренесанс“), в които участват артисти от европейски 
вариететни и ревю-театри. Музика за настроение (казано иначе, забав-
на	музика) в изпълнение на малки салонни оркестри звучи в локалите 
„Алказар“, „Юнион палас“, „Панах“, „Юнион клуб“, както и в кината 
„Модерен театър“, „Глория палас“, „Одеон“.

Макар и трайно свързана с еклектизма на градския фолклор, през 
20-те и особено през 30-те години този род музика говори вече и с усво-
ения конвенционален език на модните по това време из Европа и отвъд 
Океана танцови ритми на аржентинското танго, румбата, фокстрота, 
чарлстона. Песенният шлагер и някои ранни форми на джаза, придоби-
ли широка популярност в модерния свят, формират и тукашните насо-
ки в полето на забавната музика. И ако в песенните текстове доминира 
любовната тема, интерпретирана с хумор или в духа на мелодрамата, 
модните танцови ритми някак култивират представите в посока на едно 
витално светоусещане, освободено от традиционни норми и табута.
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За някои страни на събитията в тази област говори Драган Тенев в 
спомените си за стара София: „Макар и да бях чул първото аржентин-
ско танго на запис у дома, скоро ми се случи да чуя танцова музика и на 
живо. Това стана вече в градината на ресторанта „Славянска беседа“, 
където родителите ми ме заведоха една вечер със себе си. Там свиреше 
великолепният оркестър на „Златното циганче“ […] В дните на моето 
детство танцовата и естрадната музика освен чрез ноти се доставяше в 
България и главно чрез грамофонни плочи. Разбира се, тези плочи бяха 
„чужбински“ […] но независимо от националната си принадлежност за-
писаната по тях музика неизменно си оставаше най-вече мелодична...“158

Столицата отглежда и първите шлагерни певци. Сред тях са Ан-
гел Сладкаров, Георги Рафаилов, Екатерина Ванкова, Алберто Пин-
кас. Особено значима следа тук оставя Аспарух Лешников, чиято бляс-
кава професионална кариера започва всъщност в Берлин, където през 
20-те години учи музика в тамошната консерватория. Феноменалното 
му участие в нашумелия из цяла Европа преди Втората световна вой-
на мъжки вокален секстет „Комедиан хармонистс“ (1927–1934) му 
носи широка международна известност. Европейската преса го нари-
ча „рицаря на горното фа“ – заради кадифения му теноров тембър и за-

158 Тенев, Драган. Тристахилядна София и аз между двете войни. – София: 
Български писател, 1997, с. 220.
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бележителната му белкантова техника. Записи на ансамбъла са изда-
дени в огромен тираж от грамофонните фирми „Odeon“ , „Electrola“, 
„Columbia“, „His Masters Voice“. Заради еврейския произход на трима 
от членовете, ансамбълът е принуден да прекрати стремителната си ка-
риера през 1934 г., скоро след като нацисткото управление идва на власт 
в Германия. А. Лешников се завръща в родината си през 1941 г., където 
издава редица записи на български солови шлагери. Сред най-популяр-
ните са „Не чакай ме“ (муз. К. Георгиев), „Танцувай, циганко“ (муз. Й. 
Цанков), „Белокаменна чешма“ (муз. Поптошев) и др. Впрочем, за раз-
лика от музиката на „Хармонистите“, която е ранен пример за взаимо-
действие между тенденции в популярната музика от Европа и Амери-
ка с акцент върху традиционната немска лирична песен, злободневния 
шлагер и някои експресивни страни на негърската акапелна традиция, 
българският репертоар на А. Лешников се разполага в полето на съвсем 
друга стилистика, белязана най-вече от сантиментализма, характерен 
за тукашната песенност в духа на градския фолклор.

В годините след Втората световна война името на А. Лешников 
е напълно забравено. Интересът към неговата личност се завръща в 

Кафене	„Цар	Освободител“.	Шаржова	рисунка	на	Александър	Добринов	(1935),	
изобразяваща	софийската	бохема	в	лицето	на	видни	български	поети,	

писатели,	критици,	певци,	артисти,	художници,	
архитекти,	индустриалци,	политици.
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														Аспарух	Лешников	(1897–1978)

1968 г., когато е удостоен със званието „почетен член“ на берлин-
ския ревю-театър „Фридрихщадпалас“, и особено в края на 90-те 
години, след появата на игралния филм на Йозеф Вилсмайер „Хар-
монистите“ (1997), посветен на легендарния берлински ансамбъл. 
През 1974 г. българската звукозаписна компания „Балкантон“ изда-
ва албум с архивни записи на негови изпълнения, а през 1977 г. А. 
Лешников получава и българско държавно отличие: орден „Кирил и 
Методий“ I степен по случай 80-годишния му юбилей.

Пак столицата откроява и първите български автори в областта на 
песенния шлагер и инструменталната танцова музика. Пионер и дъл-
гогодишен лидер в тази насока е композиторът Йосиф Цанков. Му-
зикант с богато мелодическо дарование, той е автор на множество 
вокални и инструментални пиеси, включително танга, фокстроти, 
румби, валсове, както и оперети за театър „Одеон“. Сред най-попу-
лярните му песни от това време са „Керванът“, „Спи, моя малка се-
ньорита“, „Облаци бездомни“.

Жанрът на шлагера е подложен на идеологически спекулации 
след Втората световна война. Комунистическото управление в Бъл-
гария съзира в този род песни проводник на нездрав буржоазен вкус. 
Едва през 60-те години, относително либерализираният политическия 
климат в страната стимулира развитието на шлагерната песен. Й. Цан-
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ков създава множество нови песни, които модернизират представата 
за този род музика в духа на разгънатата концертна балада. Придоби-
ли широка популярност, някои от тях получават и престижни награди 
на международния фестивал за попмузика „Златният Орфей“.

В пъстрото културно пространство под иначе доста условния 
знак на забавлението протичат и процеси, които постепенно обосо-
бяват линията, свързана с проникването и развитието на джаза в Бъл-
гария. Сред музикантите с основополагаща роля тук се откроява ли-
чността на Асен Овчаров. Известен с майсторските си изпълнения на 
акордеон в увеселителни столични заведения, забележителен „слу-
хар“, способен да „вади“ пиеси от грамофонни плочи и кинопрожек-
ции, лидер на оркестри, в които свирят мнозина видни музиканти от 
ранното време на модната танцова музика, през 1933 г., заедно с Бо-
рис Левиев – друго емблематично име в тази област, А. Овчаров ос-
новава първия джаз клуб в сладкарница „Алказар“. През 1938 г. но-
вият му оркестър, доближил представите за същински биг бенд (и 
като инструментариум, но и като специфичен репертоар от пиеси в 
стилистиката на суинга), изнася първия профилиран джаз концерт в 
кинотеатър „Роял“ (днешния Театър на армията), излъчен на живо 
по радиото. В края на 1944 г. Божидар Сакеларов, водещ музикант в 
състава на „Джаз Овчаров“, основава свой оркестър: „Оптимистите“. 
Настъпва силен период в историята на българския джаз, продължил

Йосиф	Цанков	(1911–1971)																																															
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Афиш
											на	Джаз	оркестър	Овчаров

до 1949 г., когато събитията в страната тръгват в драматична посока. 
Джазът се оказва неудобен в новата политическа ситуация. Още по-
вече, че като ново, самостойно явление в музиката на ХХ в., той носи 
в редица отношения и „опасни“ послания, поне що се отнася до кул-
та към артистичната провокация и свободното музикантско мислене 
– все категории, несъвместими с манталитета на тоталитарно устрое-
ните умове.

Забавна музика през 20-те и 30-те години пишат и композиторите 
Мильо Басан, Борис Левиев, Иван Наумов и др. Свое място във фор-
мирането на този род музика имат и някои хумористи-куплетисти 
като например популярните по това време Стоян Миленков и Джиб 
Якоб Голдщайн – но тук не остават безучастни и автори, привидно да-
леч от творческите интереси в зоната на „лекия“ жанр. Още през 20-
те години самият Панчо Владигеров пише инструменталните пиеси 
„Фокстрот“, „Ориенталски марш“ и „Кейкуок“, показателни за широ-
кия свободен поглед на композитора и умението му да вплита модни 
популярни интонации в полето на „високата“ музика.

Както и в другите музикални жанрове, новостите в развитието 
на българската забавна музика отстояват вече не логиката на някак-
во анонимно фолклорно мислене, а принципите на индивидуалната 
творческа изява. От друга страна, спецификата на процесите в тази 
област е свързана в значителна степен с нравите и ритъма на модер-
ния град, както и с широкото навлизане на грамофонната плоча и ра-
диото в бита на българите.

 К. Л.

14.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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ЕКРАНИЗАЦИИ  
ПО ЛИТЕРАТУРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Още в зората на седмото изкуство екранизациите по литературни 
произведения стават изключително популярни. Тази световна тенден-
ция се отнася и до българската кинематография от нейния пионерски 
период.

Първата българска екранизация по литературно произведение 
осъществява режисьорът Васил Гендов, който е пионерът на българ-
ското кино. През 1922 година той прави едноименен филм по книга-
та „Бай Ганьо“ на Алеко Константинов, която от две десетилетия е 
любимо четиво за българите. Гендов отдавна има идея да реализира

Кадър	от	филма	„Бай	Ганьо“,	реж.	Васил	Гендов,	1922
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Христо	Константинов,	оператор.
				Архив	на	Българска	национална	филмотека.

филм по „Бай Ганьо“, но няколко пъти го отлага, защото „това е 
едно голямо и трудно за снимане произведение“159. Филмът се ре-
ализира благодарение на новосформираната кооперация „Янтра 
филм“. Сред причините, освен популярността на произведението, 
е и това, че „кооперацията застрашаваше да се поразбърка само за 
това, че всеки предлагаше свой сценарий и себе си за герой.“160 За да 
успокои духовете на кооператорите, Гендов прави предложение за 
вече популярното Алеково произведение „Бай Ганьо“, което е еди-
нодушно прието. Създаването на „Янтра филм“ е знак, че започва да 
се осъзнава нуждата от по-мащабни усилия и организация на фил-
мовия процес, извън соловите усилията на Васил Гендов и други 
единични ентусиасти.

Всички филми на Гендов са снимани в условията на тежка финан-
сова оскъдица, по време на следвоенната икономическа криза през 
първата половина на 20-те години в България и успяват да бъдат реа-
лизирани единствено благодарение на личностните качества на режи-
сьора – упоритост, трудолюбие, комбинативност, находчивост, енер-
гия.

Първоначално за оператор на филма е нает Христо Константинов, 
който е първият професионално подготвен български оператор, спе-

159 Гендова, Жана. Това, което се премълчава в историята на българския филм. – София: 
Фабер, Българска национална филмотека, 2016, с. 37.

160 Пак там.
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Чичо	Стоян	в	ролята	на	Бай	Ганьо,	реж.	Васил	Гендов,	1922.
Архив	на	Българска	национална	филмотека.

циализирал в Лайпциг. Впоследствие той се отказва поради семейни 
причини и на негово място застава операторът Йосиф Райфлер.

По-късно Христо Константинов все пак заснема четири филма с 
Васил Гендов.

В ролята на Бай Ганьо влиза популярният детски писател Стоян 
Попов, известен като Чичо Стоян.

Премиерата на филма е през есента на 1922 година в „Одеон“. 
Гендов си спомня: „Представлението на филма „Бай Ганьо“ в София 
беше наистина едно събитие. Никога дотогава българският кинотеа-
тър не беше виждал такъв наплив от публика, която се беше натрупа-
ла и задръстила улица „Цар Симеон“ пред кино „Одеон“161.

Друга значима екранизация от епохата на нямото българско кино 
е по публикуваната през 1928 г. повест на Елин Пелин „Земя“. Две го-
дини по-късно режисьорът и бивш директор на Народния театър Пе-
тър Стойчев, я превръща и във филм и първа екранизация на произве-
дение на известния писател.

В началото на новото десетилетие, в процеса на своето налагане като 
изкуство, киното в България сякаш все още търси опора във вече утвър-
дени авторитети. Красноречива е обявата във в-к „Слово“ за предстояща-
та премиера на филма „Земя“. „От понеделник, 12-того. Първият бъл-
гарски художествен филм (преценка на Министерството на Народното 
просвещение, писатели и журналисти). „Земя“ Битова драма по Елин 

161 Гендов, Васил. Трънливият път на българския филм. – София: Фабер, 2016, Българска 
национална филмотека, с. 151–152.



213

Пелин, режисьор П. К. Стойчев, директор на Народния театър. Оператор 
– фотограф Хр. Константинов. Цени обикновени: 10, 16, 21, 32 лева.“162

Ето какво казва Васил Гендов за своя колега: „За мен 1929 го-
дина е един етап в развитието на българския филм. […] И най-ин-
тересното е, че върху фона на българския филм се появява съвър-
шено нов човек, който дотогава не е давал признаци на интерес към 
българския филм. Появява се Петър Стойчев, който наистина прави 
един голям скок в българската кинематография.“163 Една от причи-
ните за успеха на филма и за неговата художествена стойност, при-
зната в голяма степен и от критиката, е силното произведение на 
Елин Пелин, по което Петър Стойчев е написал сценария. В „Земя“ 
участват актьори от трупата на Народния театър, включително и са-
мият режисьор, който доскоро е бил актьор и директор на театъра, 
както и неговата съпруга, също актриса от Народния театър, Теодо-
рина Стойчева. Интересите на Петър Стойчев в киното се оказват 
трайни. Няколко години по-късно излиза вторият български звуков 
филм „Песента на Балкана“ (1934), който се смята за един от добри-
те образци на ранното българско кино.

Кадър	от	филма	„Земя“,	реж.	Петър	Стойчев,	1930.
Архив	на	Българска	национална	филмотека.

162 Обява. // Слово, бр. 2370, с. 3.
163 Гендов, Васил. Трънливият път на българския филм. – София: Фабер, 2016, Българска 

национална филмотека, с. 235.
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„Земя“ е много интересен за българската киноистория и с това, 
че е първият филм на „Темпофилм“ – „първото българско кино сту-
дио в София“164. Скрито в „сърцето“ на София, на бул. „Дондуков“ и 
бул. „Васил Левски“, студиото според разказите на съвременниците, 
е първото филмово ателие с всички технически удобства, достатъч-
но голямо, за да могат да се снимат две сцени едновременно, което за 
времето си е наистина прогресивно. В тези динамични за българско-
то кино, а и за българската култура години, се случват много „първи“ 
събития. Към важните трябва да добавим и това, че „Земя“ е първият 
български игрален филм, който е освободен от заплащането на акциз. 
През април 1930 година е приет Закона за кинематографиите, с който 
„се дават реални преференции на родното филмово производство“165. 
Премиерата на „Земя“ е през май 1930 година и Петър Стойчев е пър-
вият, който се възползва от облекченията от данъчни тежести. А това 
е свидетелство, че и държавата вече мисли в полза на развитието на 
българското киноизкуство.

Екранизация е и филмът, с който българското кино излиза от т. 
нар. пионерски период и „влиза“ в Европа. Това е „Грамада“ от 1936 
година на Александър Вазов, по едноименната поема на патриарха 
на българската литература Иван Вазов, произведението, което се до-
ближава до добрите европейски образци от периода до 1944 година. 
Филмът „Грамада“ е първата екранизация по творба на Иван Вазов. 

Александър	Вазов.
Архив	на	Българска	национална	филмотека.																											

164 Гендова, Жана. Това, което се премълчава в историята на българския филм. – София: 
Фабер, Българска национална филмотека, 2016, с. 95.

165 Янакиев, Александър. Синема.bg. – София: Титра, 2003, с. 152.
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Кадър	от	филма	„Грамада“,	реж.	Александър	Вазов,	1936.
Архив	на	Българска	национална	филмотека.

По-късно са реализирани и други екранни творби по негови про-
изведения, включително по романа „Под игото“.

„Грамада“ е много високо оценен от тогавашната критика в Бъл-
гария, което е изключително рядко по онова време. Появяват се ко-
ментари като: „Не съм голям любител на кината и особено ми до-
тяга, когато гледам някои измишльотини на разни артисти. Отидох 
миналата вечер да гледам „Грамада“ […] аз бях обрадван и почув-
ствувах се възгорден като българин, като напуснах театъра“166. Как-
то и: „Господин Александър Вазов е истински създател на бъл-
гарското филмово изкуство. До него имаше само сполучливи или 
несполучливи опити.“167 

Вероятно зад този успех стои и фактът, че с реализацията на фил-
ма „Грамада“ се заема огромна част от елита на българската интели- 
 

166 Власаков, Стоян. Слово, 07.05.1936, бр. 4152, с. 1.
167 Янакиев, Александър. Синема.bg, с. 106.
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генция. Тази екранизация на патриотичната поема на Иван Вазов ста-
ва основа за най-модерното и европейското българско кинопроизве-
дение. 

По думите на Александър Янакиев, заснемането на „Грамада“ се 
превръща в „събитие в културния живот“.168 

Най-напред със сценария на филма се заема прочутият литера-
туровед, преводач и преподавател проф. Александър Балабанов. По-
ложен е много труд, но докато се стигне до реализация на филма, 
Балабановият сценарий остарява и режисьорът пише нов, по кой-
то се и заснема „Грамада“. Макар че Александър Вазов следва сю-
жетната линия на поемата, адаптацията на литературно произведе-
ние за екрана изисква изграждането на разказа почти отначало и то 
с други изразни средства. В своите спомени той споделя: „При раз-
работката на поемата и превръщането ѝ в сценарий се натъкнах на 
няколко празноти и слабости“. За нуждите на разказа режисьорът 
променя и някои действия. „Не можех да се съглася моят филмов ге-
рой да напусне любимата си, а и не притежавах технически прис-
пособления, за да проследя бягството му (както в ковбойските фил-
ми), за да бъда съвсем точен на Вазовото произведение.“169 В крайна 
сметка обаче се справя много добре. Самият Балабанов го призна-
ва с думите: „Няма стихотворения за декламиране, а само действие 
в чудни и хубави картини – за гледане, тъкмо за гледане.“170 Освен 
включването на част от българския интелектуален елит в „Грамада“, 
значение за неговия успех има, разбира се, и талантът на създателя 
му, Александър Вазов, племенник на Иван Вазов. Още от ранните 
си младежки години, той живее и учи в Западна Европа, където за-
меня предвиденото от баща му, генерал Георги Вазов, военно обу-
чение с фотоучилището, което завършва. Дългият му престой в Гер-
мания, Австрия и Италия, му дава възможност за досег с високите 
образци на изкуството, по което е изключително увлечен. Влияние 
върху формирането му като режисьор оказва запознството и общу-
ването с легендата на нямото немско кино Фриц Ланг.

Така зад успеха на филма „Грамада“ може да се оразличи ком-
бинация от факти: силно произведение на известен и обичан пи-

168 Янакиев, Александър. Синема.bg, с. 130.
169 Вазов, Александър. Спомени. Архив на Българска национална филмотека.
170 Балабанов, Александър. За българските филми. // Мир, 10.10.1935, с. 1.
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сател; подкрепа на интелигенцията; режисьор, образован и про-
фесионално подготвен в Европа. Впрочем, преди да се заеме с 
игралния филм, Ал. Вазов прави успешен документален филм „В 
царството на розите“ (1928), който представлява ценно свидетел-
ство за бита, културата и природата на тогавашна България. Той е 
изцяло запазен.

Премиерата на филма е на 27 април 1936 година. По време на 
първоначалния период на показ през 1936 година го гледат над  
65 хиляди зрители. Това е изключително много предвид факта, че 
по онова време столичани наброяват едва 300 000. За небивалия 
зрителски интерес към филма свидетелстват оплаквания на зри-
тели в тогавашната преса, че не могат да се доберат до билети за 
филма, който се прожектира в кино „Пачев“. В другите софийски 
кина, като „Славянска беседа‘, „Екселсиор“, „Роял“, „Славейков“, 
„Хемус“, „Модерен театър“ в същото време дават конкурентни 
американски, европейски и съветски филми. Следва победоносен 
поход на „Грамада“ из големите градове в страната. През 40-те го-
дини, „Грамада“ отново излиза на екран и отново се радва на голям 
успех.

Плакат	на	филма	„Грамада“,	
реж.	Александър	Вазов,	1936.

										Архив	на	Българска	национална	филмотека.
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Съдбите на тези три екранизации от пионерския период на бъл-
гарското кино много си приличат. Биографиите на техните автори 
също – на нито един от тримата не е позволено да снима игрални фил-
ми след 9-ти септември 1944. И трите екранизации за съжаление не 
са запазени. Днес разполагаме само с откъслечни кадри от „Грамада“, 
фотоси от трите филма, както и многобройни рецензии и мнения в то-
гавашната преса, които донякъде дават представа за художествените 
им достойнства. Трите екранизации, създадени по високи литератур-
ни образци на българската класика: „Бай Ганьо“, „Земя“ и „Грамада“, 
са най-силните и високо оценени филми в българската най-ранна ис-
тория на киното.

Т. Д.
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КРИТИЧЕСКИ РЕФЛЕКСИИ  
В ИЗКУСТВОТО

Българското инженерно-архитектно дружество 
и архитектурните дискусии

За да подпомогнат развитието на своите професии, през 1893 г. 
дипломиралите се проектанти (архитекти и инженери) се самоорга-
низират в Българското инженерно-архитектно дружество (БИАД). В 
годината на основаването на сдружението, членовете му са общо 44, 
от които 11 души са архитекти171. Постепенно броят на архитектите в 
страната нараства, уточнява се и палитрата от възможностите им за 
професионална изява освен прякото проектиране.

С времето професионалното сдружение добива все по-голямо 
значение за живота на колегията. Освен неформалния контакт на про-
ектантите, чрез него се осъществява връзка с институциите, просле-
дяват се норми и конкурси, отчитат се международни архитектурни и 
строителни събития и срещи. Скромна постройка за БИАД е закупена 
още през 1907 г. Следващите десетилетия протичат конкурси и пре-
говори за дарения, набиране на средства и заеми за издигане на нова, 
представителна сграда: Дом на Инженерно –архитектното дружество. 
Нейният строеж е завършен едва през 1930 г.

От 1894 г. БИАД започва публикуването на своето „Списание на 
БИАД“. Изданието е първата „арена“ за архитектурни – научни и про-
фесионални – публикации в страната, но обхваща и всички други ин-
женерни области: конструктивни, транспортни, водоснабдителни, 
минно-геоложки, електрически и технологични. В него се съсредото-
чава публичното представяне на обекти, автори и институции, отчи-

171 Според списъците публикувани от редакцията в: Членове на Българското инженерно-
архитектно дружество в София. // Списание	на	БИАД	в	София, 6–8, 1914, с. 62–69.
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Сградата	на	БИАД,	1930172. 
Проект	арх.	Тодор	Горанов	и	Борис	Русев.														

тат се етапите на тяхното развитие, коментират се актуалните пробле-
ми и концепции.

Още в края на XIX в. в „Списание на БИАД“ се поставя акцент 
върху издирването и изучаването на автентичната българска архи-
тектура, както и върху представянето, анализа и документирането на 
паметниците на културата. Една от първите статии на архитектурна 
тема е например текстът с историческа насоченост „Най-старият бъл-
гарски архитектурен конкурс“173, в който се проследява изработване-
то на таваните в Даскаловата къща в Копривщица. В този период като 
автентични обекти на наследството се възприемат антични и средно-
вековни разкопки, избрани исторически обекти, както и традиционни 
занаяти и личности, свързани със строителството и приложните изку-
ства.

Дискусията за духа на националното и изграждането на възможен 
български архитектурен стил тече в професионалната периодика почти 
постоянно през първата половина на XX в. Изменят се както позициите, 
така и самите участници в това обсъждане, но темата остава активна. „С 

172 Източник: Гадев, Апостол , Откриването на дружествения дом, Списание на БИАД, 
3–5, 1930, с. 84.

173 Козаров, Георги. Най-стария български архитектурен конкурс. // Списание	на	БИАД	
в	София, 1–2, 1901, с. 27–29.
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голема радост посрещнахме условието в програмата, че Музея на Бъл-
гарското възраждание ще се проектира в български стил. На мнозина ще 
се види странно това решение на комитета, още повече като се знае, че 
български архитектурен стил не съществува. Да, ще отговорим, българ-
ски стил нема, но има такова нещо, от което може да се създаде този стил; 
ний имаме елементите, от които може да се образува стила“ – пише Ан-
тон Торньов през 1900 г.174 В търсене на подобна национална визия се из-
пълняват и редица обекти от предвоенните години.

В първата половина на XX в. в България се наблюдава все по-сил-
ното профилиране на инженерните специалности, както и активи-
заране на строителния бранш. Появяват се опити за допълнитено 
специализирана периодика като списание „Строител: Списание за ар-
хитектура, инженерство и предприемачество“ издавано от Трендафил 
Трендафилов в периода 1924–1925 г. А през 1927 г. се основава (и в 
някаква степен се „отделя“ от организацията на БИАД) Дружество на 
българските архитекти. Периодът на развитие е бурен, съпътстван от 
дискусии и трансформации, но все пак новото сдружение издава съ-
ответно „Архитект“ (1927–1936) и „Известия на ДБА“ (1936–1937).

Същевременно модернистични виждания и стилистика, (кои-
то постепенно завладяват пространствата на европейските градо-
ве), плахо навлизат и на българска територия чрез преводи на Петер 
Мейер, Петер Беренс и Льо Корбюзие. През първата половина на XX 
век обаче тяхното приложение се ограничава в отделни примери на 
жилищни, индустриални, лечебни или учебни сгради. Може би най- 
яркото влияние на концепциите на модернизма (значимо и днес), мо-
жем да открием в градоустройственото решение на София в духа на 
концепцията за „град градина“ предложено от архитект Мусман през 
30-те години175. Неговите характеристики и решения са също широко 
обсъждани в и извън архитектурната колегия.

В края на междувоенния период националните търсения в теория-
та, обсъждана от архитектурната колегия, се противопоставят на иде-
ите на модернизма. „Въпросът за българската национална архитекту-
ра се разглежда днес само от лаици, декоратори или археолози, но не и 
от архитекти.“ За третия интернационален архитектурен конгрес през 

174 Торньов, Антон. Инвалиден дом в столицата. //	Списание	на	БИАД	в София, 1, 1900, 
с. 24–25.

175 Желева-Мартинс, Добрина. Биография на София. Исторически студии. Про ст ранс-
т во и форма. – 2006.
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1935 г. Димитър Фингов176 например пише: „...Днес обаче, когато бето-
на желязото и стъклото са строителните материали на всички цивили-
зовани народи, въпроса „национална архитектура“ е или модна проява 
или опит за спекула, но не и въпрос който би могъл да се разглежда от 
гледна точка на изкуството.“ В „Извесния на ДБА“ можем да намерим 
и разочарованието от подобна гледна точка, споделено от Трендафил 
Трендафилов177: „Днес ние говорим на есперантски език, а не на бъл-
гарски в архитектурните сгради на България,“ и препоръчва: „Нашите 
архитекти трябва да се стоплят с огънят на настоящата ни национална 
обнова, която възражда и оживотворява духът на миналото...“

Основните теми на дискусиите в архитектурната общност са още и:
• нормативни и административни регулации;
• представяне на нови автори, тенденции и конструкции;
• световни архитектурни и строителни изложения.
Особено значим е приносът на периодичните издания, в които се 

публикуват проектите, участвали в публични конкурси, както и про-
токоли и оценки на журитата им. Решенията от огромните междуна-
родни архитектурни конкурси за Царския дворец, Съдебната палата 
и Музея с библиотека в столицата през 1914 г.178, публикувани в „Спи-
сание на БИАД“ са често цитирани при анализа на предвоенната ар-
хитектура, тендециите в естетиката на обществените и представител-
ните сгради на страната.

Въпреки динамичните промени в периода и разнообразните три-
буни структурата на БИАД (периодично преименувана), остава ос-
новната форма на професионално сдружаване. Почетен член на Ин-
женерно-архитектното дружество през 1930 г. е и българският цар 
Борис III.

На сдружението БИАД и неговите инициативи дължим проек-
тантските нормативи от периода, както и концепциите и създаване-
то на българско Висше техническо училище – ВТУ, през 1942 г. През 
1949 г. Инженерно-архитектното дружество и още шест технически

176 Фингов, Димитър. Рапорт от архитект Димитър Фингов изпратен за третия 
интернационален архитектурен конгрес. // Архитект, 4–5, 1935, с. 8.

177 Трендафилов, К. Тр. Реализмът и нудизмът в архитектурата. // Известия	на	ДБА, 7, 
1936, с. 7.

178 Трендафилов, К. Тр. Международните архитектурни конкурси за царския дворец, 
съдебната палата и музея с библиотека в столицата. // Списание	на	БИАД	в	София, серия 
публикации в тройните броеве 33–36, 37–39, 40–42, 47–50, 1914.
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Проект	за	Царски	дворец	София	на	колектив	от	Милано,	1914179

организации се обединяват в структурата на Научно-техническите съ-
юзи. В края на съществуването му членовете на съюза са над 2000.

Макар и свързани с теоретичните заявки на проектантите, конста-
тираните социални и политически нужди на средата, както и разкри-
ващите се възможности на технологиите в първата половина на века, 
строителството и архитектурата в България в голямата си част се разви-
ват на пазарен принцип. Еволюцията им е постепенна и неравномерна 
като цяло следва и динамиката на историческите събития – години на 
възход или военни конфликти и икономически ограничения. Но проце-
сите в бранша са в градивна насока: териториите на страната се урба-
низират и уплътняват, градовете се разрастват и благоустрояват, а стро-
ителните дейности и отношението към наследството се регулират.

Втората световна война обаче изтощава ресурсите в региона и 
причинява сериозни разрушения. През втората половина на XX век 
промените в политическия режим на страната и работата на Висше-
то техническо училище налагат и ново възприятие на архитектурната 
професия и нейната продукция.

179 Източник: Пак там. Списание на БИАД, 1914, бр. 30–36, с. 277.
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Снимка	на	членове	на	БИАД,	1930180 

Бомбардировки	над	София	през	1944	година:	Народно	събрание181

С. Т.

180 Източник: Михйлов, Радослав. Историческият конгрес. Списание на БИАД, 5, 1930, 90
181 Централен държавен архив –  12,18 45К, 1 Wikimedia Commons
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Експресионизмът в критическите рефлексии  
на Чавдар Мутафов

Модернистките тенденции от двадесети век в България не може 
да се опишат адекватно с терминологията и класификациите на за-
падноевропейското изкуство. Поради това използването на термини 
като кубизъм, фовизъм, експресионизъм, конструктивизъм и т. н. ви-
наги изисква допълнително изясняване. Това не означава, че тези дви-
жения не се изявяват у нас. Опитът на български художници във вли-
ятелни западноевропейски културни средища води до трансфер на 
артистични идеи и преработването им в местен, български контекст, 
но често с различни значения.

В критическите рефлексии в България в годините около Първа-
та световна война водещи фигури у нас проявяват интерес към мо-
дерното изкуство и европейските авангардни движения, особено към 
експресионизма. Ще представя кратко използването на термина „екс-
пресионизъм“ в българската среда с акцент върху контактите с про-
тагонисти на авангарда в Германия и по-специално опита на Чавдар 
Мутафов в Мюнхен и интереса му към кръга около Василий Кандин-
ски.

Чавдар Мутафов (1889–1954 г.) – писател, художествен критик и 
архитект – е основна фигура на модернизма в България. Критичес-

Иван	Милев	(1897–1927).
Портретна	рисунка	на	Чавдар	Мутафов.	

										Публикувана	в	Алманах	„Везни“,	1923.

15.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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ките му статии от времето до 1927–1928 г. правят впечатление със 
своята актуалност по отношение на художествените възгледи и де-
бати в средите на европейския авангард. Първоначално Ч. Мутафов 
пребивава в Мюнхен през 1908–1912 и 1913–1914 г. Учи машинно 
инженерство в Техническия университет. Първата световна война 
прекъсва следването му. Завръща се в Германия през 1922 г. и през 
1923 г. записва архитектура. В годините 1908–1914 – първият пери-
од на Мутафов в баварската столица – Кандински е в центъра на ху-
дожествените събития. Организират се изложбите на Neue Kunstler 
vereinigung / Новото художническо сдружение (от 1909) и на Blaue 
Reiter / Синия конник (от 1911), издават се каталози, алманаси, кни-
ги за новото изкуство. Водят се бурни полемики. През 1911 г. Кан-
дински публикува „Über das Geistige in der Kunst“ / „За духовното 
в изкуството“ – първата му влиятелна книга. Скоро след това, през 
1914 г., тя излиза и в Лондон, в превод на английски език. В края на 
1912 г. е издаден алманах „Синия конник“. През същата 1912 г., ме-
сец октомври, берлинското списание „Der Sturm“ (буря, но също и 
атака) публикува цял блок с графики и текстове на Кандински – го-
лямата му статия „За разбирането на изкуството“ започва от първа-
та страница. Кандински често се появява с текстове и графики и в 
следващите броеве. Първата изложба на Синия конник е в в Галерия 
Танхойзер / Moderne galerie von Heinrich Thannhauser, от 19 декем-
ври 1911 до 30 януари 1912 г. Тя предизвиква порой от отрицател-
ни рецензии. По това време Чавдар Мутафов е в Мюнхен. По-къс-
но статии на Мутафов, публикувани през 1920–1922 г. ни убеждават, 
че той е посещавал и галерия Танхойзер, и галерия Ханс Голц / Hans 
Goltz. Сред тези текстове най-значими по отношение на „Синия 
конник“, експресионизма и естетическите идеи преди войната са: 
„Линията в художествените практики“182; „Проблеми в художестве-
ните практики“ 183, „Пейзажът и нашите художници“184, „Рисунките 
на Сирак Скитник в книгата „Поеми от Едгар Алън По“185. В тях Ч. 
Мутафов пише за опита на експресионизма, на Кандински, Франц 

182 Мутафов, Чавдар. Линията в художествените практики. // Златорог, № 4, 1920.
183 Публикуван като архив в: Кузмова-Зографова, Катя. Чавдар Мутафов. Възкресението 

на Дилетанта. – София: Изд. къща „Ваньо Недков“, 2001, с. 372–406.
184 Мутафов, Чавдар. Пейзажът и нашите художници. // Златорог, № 2, 1920, год. І.
185 Мутафов, Чавдар. Рисунките на Сирак Скитник в книгата „Поеми от Едгар По“. // 

Везни, № 2, 1920–1921, с. 88–90.
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Марк, Пикасо и Робер Делоне. В критически текст за филма „Каби-
нетът на д-р Калигари“186 Ч. Мутафов формулира свое определение 
на експресионизма: „Що е експресионзъм? – За мнозина това поня-
тие е все още повод за шега или невежество; други го смятат за из-
мама; всъщност това е един мироглед. Експресионизмът е борбата 
на душата със света: срещу реалните форми на нещата той противо-
постави техните отражения в нас, техните символи: тогава животът 
се превръща в някаква закономерност от образи, в едно основно съ-
четание на белези, на знакове: той се стилизира. Изследванията на 
модерната естетика (Ворингер, Курциус) откриват стиловата форма 
като първична в изкуството: примитивният човек започва да узнава 
нещата не в тяхната видима форма, а чрез техния абстрактен белег – 
той ги е стилизирал; първото изкуство е идеопластично – т.е. изку-
ство на духовната форма.“

Това разбиране изявява адекватната художествена реакция на Ч. 
Мутафов, основана на неговата информираност, на познанията му в 
областта на историята на изкуството и естетиката и на артистичната 
му интуиция. В публикуваната статия за рисунките на Сирак Скит-
ник Ч. Мутафов все така коментира автономността на образа и него-
вите елементи: „[...] в „Душите на мъртвите“ Сирак Скитник показва 
очевидно и сигурно възможността на едно ново изкуство, което бо-
рави с изобразителните елементи вън от това, което те изобразяват – 
в тяхното отвлечено сродство на равнозначещи обективни ценности 
и в тяхната иреална закономерност.“187 Отстояваното от него разби-
ране, че „формалните, композиционни търсения на Кадински са ху-
дожествени откровения“, е засвидетелствано от писмо на Васил Пун-
дев, вероятно от 1923 г.188. В критическите статии, които Ч. Мутафов 
започва да публикува след Първата световна война – тези от най-пло-
дотворния му период до 1927 г. – опитът с изкуството на модерни-
зма от първия му престой в Мюнхен се очертава като решаващ относ-
но неговите художествени критерии. Преди да си тръгне от Мюнхен 
след своето дипломиране, в писмо от 20 юли 1924 г., той пише на съ- 
 

186 Кузмова-Зографова, Катя. Чавдар Мутафов. Възкресението на Дилетанта. – София: 
Изд. къща „Ваньо Недков“, 2001, с. 427–429.

187 Мутафов, Чавдар. Рисунките на Сирак Скитник... // Везни, № 2, 1920–1921, год. ІІ, с. 90. 
188 Кузмова-Зографова, Катя. Чавдар Мутафов. Възкресението на Дилетанта. – София: 

Изд. къща „Ваньо Недков“, 2001, с. 301.
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пругата си Фани Попова-Мутафова: „На прощаване ще посетя още 
веднъж Glaspalast и Neuesezession, също и 50 Jahre Deutsche Kunst (50 
години немско изкуство)189, една великолепна ретроспективна излож-
ба в Staatsgalerie“. След завръщането си в София Ч. Мутафов публи-
кува статия „Мюнхенско изкуство“ във в. „Слово“, в която обсъжда 
как всичко сякаш се повтаря и дори експресионизмът вече не е нов: 
„трамваите отдавна са пълни с експресионистични плакати [...] дори 
голямата концертна зала на аристократичния хотел „Четирите годиш-
ни времена“ се превърна във футуристично кабаре“190. Интересно е да 
установим, че през 1924 г. експресионистите са част от една панорам-
на ретроспектива в държавната галерия в Мюнхен, а експресиониз-
мът е усвоен на нивото на всекидневието, с други думи – че липсва 
предчувствие за „битката“ срещу „изроденото изкуство“. През 1925 
г. Хитлер заявява, че Мюнхен е градът, който е най-близко до сърцето 
му, а през май 1933 г. на Кьонигсплац вече е организирана зрелищна 
клада на книги и идеи. 

През този втори период художествената сцена е друга, атмосфе-
рата е твърде различна и Ч. Мутафов мечтае за ранното време, преди 
травмата от световната война: „Този град, този град – той ми лежи на 
сърцето, и можеше винаги да бъде Мюнхен, ако годините биха почна-
ли от 1914 назад.“ – четем в писмо до литературния критик Владимир 
Василев от 29 юли 1923191. Това не е само носталгия по младостта, а и 
по невъзможното след голямата война усещане за неприкосновеност 
на изкуството. За разлика от мнозина български художници и писа-
тели, които идват в Мюнхен за първи път след войната, Ч. Мутафов 
е живял почти шест години преди драматичните за Европа събития. 
След войната Кандински е другаде. Изложби не липсват, но креатив-
ната енергия вече не е тук.

Възгледът си за изкуството Ч. Мутафов представя в най-ранни-
те си критически текстове в двойки опозиции: стил и символ –  в „Пей-
зажът и нашите художници“ и в „Проблеми на изобразителното из-
куство“; правата и огънатата линия –  в „Линията в изобразителното 
изкуство“; изобразителните елементи сами по себе си и изображение- 
 

189 Точното наименование на изложбата е: Deutsche malerei den letzten 50 jahre, 1924.
190 Мутафов, Чавдар. Мюнхенско изкуство. // Слово, № 668, 1924.
191 Публикуван като архив в: Кузмова-Зографова, Катя. Чавдар Мутафов. Възкресението 

на Дилетанта. – София: Изд. къща „Ваньо Недков“, 2001, с.294.
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то –  в „Рисунките на Сирак Скитник в книгата Поеми от Едгар Алън-
По“. Тази особеност ни насочва към друга важна „среща“ –  с възгледи-
те на Вилхелм Ворингер. Книгата на Ворингер „Абстракция и вчувства-
не. Принос към психологията на стила“ излиза през 1908 г. в Мюнхен и 
му донася незабавен успех и дълготрайна слава. Текстът е полемичен, 
изразява чувствителността на автора към новите противоречия в изку-
ството. Ч. Мутафов споменава приноса на Ворингер в непубликувания 
си текст „Вечното в изкуството“ –  критическа статия върху многотомна-
та „История на изкуството“ от Николай Райнов192. Заявената в „Абстрак-
ция и вчувстване“ позиция не предписва посока, която да бъде поета от 
съвременните художници. Ворингер критикува идеята за единна естети-
ка, но не предлага програмни твърдения за бъдещото развитие. Той раз-
вива теория на противоположните тенденции, привличайки примери, 
които надхвърлят класическия художествен канон. Като алтернатива той 
предлага описание на художествените явления между два активни по-
люса: на абстракцията и на вчувстването. „Абстракция и вчувстване“ ут-
върждава структурата на критически опозиции. Смята се, че Ворингер и 
Кандински са знаели един за друг и за своите пристрастия към абстракт-
ния образ в периода около 1911 г. Въздействието на Ворингер и неговото 
творчество се дължи до голяма степен на централното място на термина 
абстракция в разсъжденията му върху изкуството. Важно е твърдението 
му, че абстрактната необходимост е определяща за всяко произведение 
на изкуството. В случая терминът абстракция	не е противоположен на 
фигуративната живопис. Този дебат и тревоги около съвременното твор-
чество са енергийна среда за формирането на Ч. Мутафов.

Ще спомена и още една важна за Ч. Мутафов среща –  тази с Хай-
нрих Вьолфлин. През 1912 г. той идва от Берлин в Мюнхен, за да за-
еме преподавателското място по история на изкуството по покана на 
университета „Лудвиг Максимилиан“. Именно в Мюнхен през 1915 
г. публикува своя фундаментален труд „Основни понятия на истори-
ята на изкуството“. Вьолфлин няма отношение към съвременните ху-
дожествени събития в своето обкръжение. Това, към което има отно-
шение, е архитектурата на града. През 1913–1914 г. Вьолфлин изнася 
поредица от публични лекции, посветени на темата за града и архи-
тектурата на Мюнхен. След пътуването си в Италия през зимата на 

192 Пак там, с. 417–423.
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1913–1914 г. Вьолфлин представя италианското изкуство в лекции в 
галерия „Танхойзер“. Тези публични изяви са били от особен инте-
рес за студентите по архтектура. Навярно Ч. Мутафов се прехвърля 
и завършва архитектура през втория си период в Мюнхен не без въз-
действието на Вьолфлиновите лекции.

Ч. Мутафов споменава в своя статия името и на друг изследовател 
– Фриц Бургер (1877–1916) –  критик и историк на изкутвото, малко 
известен поради ранната си гибел в Първата световна война. В публи-
кацията си „Фердинанд Ходлер“193, Ч. Мутафов се позовава на Бургер 
и на книгата му „Сезан и Ходлер“, издадена през 1913 г. в Мюнхен. 
Ч. Мутафов цитира още и книгата на Бургер „Въведение в модерното 
изкуство“ от 1917, предизвикала интерес с необичайното съчетаване 
между изследвания в рамките на дисциплината „история на изкуство-
то“ и пристрастия към експресионизма и Кандински.

В статията си „Фердинанд Ходлер“ Ч. Мутафов споменава и още 
едно име – това на Вилхелм Хаузенщайн (1882–1957) –  художествен 
критик и историк с широко хуманитарно образование. След 1903 г. 
Хаузенщайн се установява в Мюнхен, публикува книга за изкуство-
то на Барока и множество студии за съвременно изкуство, сред които 
„Изкуството на съвременността“ (1914), „За експресионизма в живо-
писта“ (1919), монография за Макс Бекман (1924) и т.н. Негов е об-
ширният предговор към каталога на изложбата „Ново изкуство“ в га-
лерия Ханс Голц през 1913 г.

Позоваванията на Ч. Мутафов никога не са случайни –  той не 
просто цитира и възпроизвежда прочетеното, а доразвива опреде-
лени твърдения или изразява различно мнение. От всичко написа-
но за художествените събития по онова време той критически усвоя-
ва текстове, които в професионално отношение е добре да познаваме 
и днес. Но критическите статии, които Ч. Мутафов пише през 1920–
1922 г., са споделени в твърде ограничен кръг. Що се отнася до възгле-
да на Ч. Мутафов за експресионизма, можем да обобщим, че за него 
времето на експресионизма като исторически определена художест-
вена тенденция след войната вече е приключило.

И. Г.

193 Мутафов, Чавдар. Фердинанд Ходлер. // Изток, № 38, 1926 .
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Сирак Скитник за изкуството  
в пространствата на всекидневието

Темата за изкуството в пространствата на всекидневието, за „ви-
сокото“ и „ниското“ изкуство / култура е централна за модерното из-
куство в Европа. С развитието на индустриалното производство се 
артикулират няколко кръга от въпроси.

Какво е влиянието на масовата култура върху изявите на модер-
низъм? До каква степен въздействията на модернизъм и авангард са 
определяни от промените в големия град през индустриалната епоха? 
И най-сетне по какъв начин и в какви среди художественият модерни-
зъм и авангард стават част от масовата култура на консумация?

У Сирак Скитник би могло условно да различим два акцента в 
интереса към въздействието на изкуствата във всекидневието: През 
20-те години статиите му обсъждат най-вече ролята на художника 
по отношение на предметната среда и на полиграфските продукти –  
оформлението на книгата и детската книга, пощенската марка и  
т.н., де коративните изкуства, дизайна. През 30-те интересът на кри-
тѝка е насочен към масмедиите: към медиите за колективно въз-
действие/възприятие, каквито са киното и радиото, към улиците на 
големия град, превръщащи се в пространство и медия за информация, 
реклама, пропаганда.

Критическите статии на Сирак Скитник са убедителен пример за 
модерно мислене за ролите на художника в епохата на развиващата се 
индустрия. В статията „Интернационални декоративни изложби“ че-
тем:

„Мнозина, които имат нещастието цял живот да мерят нещата 
с школски аршин, делят изкуството на висше и нисше, като към по-
следното отнасят декоративното изкуство.“ Авторът прави наблюде-
нието, че у нас нямаме „свой съвременен декоративен стил“ и „уста-
новена модернизирана българска вътрешна и външна архитектура“, 
както и дизайн на предмети за всекидневието. С оглед на тази задача 
Сирак Скитник призовава към преориентация на системата на обра-
зование в Художествената академия. 194

194 Сирак Скитник. Интернационални декоративни изложби. // Слово, 1924, Централен 
държавен архив, фонд 44.
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В панорамното представяне на изкуството в България в англий-
ското списание „Студио“ през 1938 г., под заглавие „Българското из-
куство днес“195, Сирак Скитник не пропуска да напише, макар и само 
няколко реда, за т. нар. приложни изкуства, разграничавайки „занаят-
чийско модерно“ и „индустриално“. И констатира „Машинното про-
изводство е ограничено, всъщност то не съществува в България и по-
вечето фабрични продукти се внасят.“196 Понятието за дизайн не може 
да съществува там, където липсва развита индустрия. И все пак Си-
рак Скитник представя съвременна визия, до голяма степен извън ло-
калния контекст, за ролята на художника в модерните времена.

От предметите за всекидневието особено значение в критиката му 
придобиват детските играчки. В статия „За детските играчки“ нова-
та играчка е представена като нов свят за детето – обещание за „нови 
изненади и загадки“. От текста научаваме, че авторът е имал възмож-
ност да види на първото изложение на декоративните изкуства в Па-
риж цяло детско село с „изненадващото разнообразие на форми, кои-
то е приела детската играчка.“ Сирак Скитник настойчиво съветва 
производителите да привлекат художници в тази толкова важна дей-
ност, поради „грамадната роля на играчките в живота на детето“.197

Интересът и отношението към художествения аспект на книгата и 
на полиграфските продукти като цяло са показателни за принадлеж-
ността към модерната култура. Тук няма да фокусирам вниманието 
върху темата за Сирак Скитник и книгата – тя е разглеждана в множе-
ство публикации. Ще спомена само обсъждането на спецификата на 
пощенските марки в статията „Конкурс за марки“198. В края на текста 
Сирак Скитник съветва да се отчитат особените изисквания на този 
род графика.

* * *

От началото на 30-те години масовите изкуства и медии са в цен-
търа на интерес на Сирак Скитник. В статия, озаглавена „Изкуство за 
всички“199 вниманието е насочено към цирка. Идването на цирк в Со-

195 Sirak Skitnik. Bulgarian Art Today. The Studio, London – New York, 1938, vol. 115,  
№ 540, March, 115–139.

196 Пак там.
197 Сирак Скитник. За детските играчки. // Слово, 11.11.1926.
198 Сирак Скитник. Конкурс за марки. // Слово, № 1587, 1927. 
199 Сирак Скитник. Изкуство за всички. // Слово, № 2693, 1931. 
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фия така „раздвижва софиянци от всички среди“, че успява да конкури-
ра дори киното и „кинематографите опустяха“, „чудото на говорящия 
филм избледня“ пред цирковия примитив. Развлечението започва да се 
явява като разновидност на социално поведение, което Валтер Беня-
мин отбелязва в известната студия от 1935–36 година „Художествената 
творба в епохата на нейната техническа възпроизводимост“.

Радиото като масмедия, макар и не визуална, е обект на критиче-
ския му интерес към средствата за обществено въздействие. За Си-
рак Скитник то е и част от професионалната кариера (1935–1943), 
в качеството му на пръв директор на националното радио в България. 
Тук ще спомена неговата статия „Сцена и радио-сцена“200, обсъжда-
ща особените изразни средства на радиопиесата.

Статиите на Сирак Скитник по въпроси, свързани с киното, съ-
поставките между киното и театъра ме отвеждат отново към В. Бенямин. 
Но, за разлика от философа, Сирак Скитник няма зловещи предчувст-
вия за манипулативното използване на възможностите за масово въз-
действие и е по-скоро въодушевен от средствата на киното. В публика-
цията „Сцена и екран“, настоявайки за автономното значение на театъра, 
Сирак Скитник отбелязва, че „Методите и средствата на филмопродук-
цията не могат да бъдат еднакви с тези на сценичното творчество.“ И 
още: „Театърът никога няма да догони механическата и трюкова изобре-
тателност нито изобразителната динамика на киното.“201

Сирак Скитник подчертава особеностите на кинообраза, говори 
за кинокадъра, за сложността на киномонтажа: „Кинокартината е със-
тавена от хиляди откъслеци, дадени от различни ъгли на зрение (...)“.

В друга статия озаглавена „Какво може театърът“ Сирак Скит-
ник отново съпоставя театъра и киното. Всъщност текстът предста-
вя в еднаква степен и възможностите на киното като масово изкуство / 
изкуство за масова публика: „В тъмнината на тесния киносалон у тия 
хорица се събуждат такива пориви и чувства, от които те сами се из-
ненадват – и с такава интензивност, че те дори са смутени от своята 
несдържаност. Какво става с тях?“202

Сирак Скитник настоява също и върху пропагандните възмож-
ности на театъра и неговите употреби: „При своето ново строител-

200 Сирак Скитник. Сцена и радио-сцена. // Златорог, № 1, 1937. 
201 Сирак Скитник. Сцена и екран. // Златорог, № 2, 1934.
202 Сирак Скитник. Какво може театърът? // Нова	България, № 2, 1934.
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ство Съветска Русия добре разбра силата на сцената и добре я из-
ползва, като сигурно средство за активизацията на духа, въпреки 
крайностите до които дойде в тая посока.“ И още: „Неслучайно те-
атърът е излизал на улицата, на площада. Днес всички тия парадни 
сборища и манифестации на масите в Русия, Италия, Германия не са 
нищо друго освен организиран площаден театър (...) В тия страни ор-
ганизираната театралност (в най-широк размер) изцяло е насочена да 
създаде една колективна воля (...) – един национален патос, тъй необ-
ходим за едно национално строителство.“ 203 През 1934 г. в България 
Сирак Скитник все още не вижда опасност в употребата на този по-
тенциал за масово въздействие.

* * *

Градът, големият съвременен град е постоянен обект на ин-
терес за Сирак Скитник. В статията „Живопис. София и худож-
ниците“ във в. „Мир“ той обсъжда отношението на нашите ху-
дожници към град София като пейзажен обект, отправя призив за 
представяне на модерния град в картините. Сирак Скитник споделя 

Сирак	Скитник	(1883–1943).
Статия	София	и	художниците	във	в.	„Мир“,	бр.	12095	от	26	ноември	1940.

203 Пак там.
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наблюдението, че „град София е един случаен, съвсем случаен обект 
в творчеството на българските художници“ и, ако столицата се явя-
ва в картините им, то това e обликът на София преди да започне да 
се превръща в модерен град – „някогашна провинциална София“: „и 
до днес почти всички наши художници, които рисуват София, търсят 
за сюжет провинциалното в Столицата, а не настоящия ѝ лик, насто-
ящия ѝ ритъм“. Авторът дава за пример Атанас Михов, Константин 
Щъркелов, Борис Денев, Васил Захариев. За него единствен Никола 
Петров оставя пейзажи от модерния град. „Градът с архитектурните 
си грамади, улици, движение им е чужд.“ – с неудовлетворение кон-
статира критикът.204

Съвременният художник, според Сирак Скитник, трябва да търси 
и подчертава „суровостта, динамиката и линеарната строгост на град-
ския пейзаж“, да почувства „новата ритмика“, „новия дух на града“. 
Той трябва да бъде „художник на модерния живот“, ако използваме 
известното заглавие на Бодлер. Творецът у нас, както това се случва 
другаде, трябва да представя „модерността“. „Жителят на София вече 
се сили да почувства ритъма на големия град – пише Сирак Скитник 
– и бързо се приспособява към неговите изисквания на улицата и в 
къщи. В облеклото, в мебелировката, в начина на живеене, в забавите 
си ...“205

Сирак Скитник не пише специално за фотографията и промените 
в областта на визуалния образ след появата ѝ, но пише текст за аеро-
фотографията – за фотографии, правени от аероплан206. „Аеропланът 
донесе една нова перспектива, едно ново виждане“ – отбелязва въз-
торжено Сирак Скитник. Неговият ентусиазъм към техниката и раз-
ширените от нея възможности за възприятие предхожда „аероживо-
писта“ на италианските футуристи. 

Наред с художественото усвояване на големия град, Сирак Скит-
ник дискутира и архитектурата. В статия, озаглавена „Надежди“ във 
в. „Слово“ от декември 1936 г. той разпалено отстоява своята пози-
ция за отговорността на архитекта поради голямата обществена зна-
чимост на архитектурата. Архитектурата трябва да бъде обсъждана 
компетентно и публично.

204 Сирак Скитник. Живопис. София и художниците. // Мир, № 12095, 26 ноември 1940.
205 Пак там.
206 Сирак Скитник. Слово, 1927, Централен държавен архив, фонд 44.
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„У нас – дори и в чужбина – по- е прието да се пише и говори на-
дълго за една публична картинна изложба, за една бездарна книга, от-
колкото за едно сполучливо архитектурно произведение. А би тряб-
вало да бъде обратното. Защото една лоша книга, една лоша картина 
лесно могат да бъдат унищожени, а архитектурната постройка остава 
за дълго – трайна, изложена винаги на погледите на публиката, създа-
ваща лош или добър вкус. Тъкмо тая невзискателност към архитек-
турното произведение твърде много е съдействала да се напълни Со-
фия с архитектурни безсмислици. (...)“207

С фигурата на Сирак Скитник свързваме самосъзнанието за кул-
турна мисия и отговорност. Съвременното изкуство във всички фор-
ми, особено в онези, които имат потенциал за масово въздействие, не 
трябва да позволи да бъде употребявано за идеологически, политиче-
ски или други цели извън самото него. 

В „Изкуството и улицата“ през 1937 г. Сирак Скитник с полеми-
чен тон обсъжда ролята на масовото изкуство, масовите очаквания и 
масовия вкус в съвременната културна ситуация. Във финала на ста-
тията прозвучава призивно: съвременното изкуство трябва „да очер-
тае границите на своите владения и да утвърди своята самостойност. 
Да брани своите права, както и улицата храбро ги брани [брани свои-
те]. Да стане господар с тежка дума и тежка корона. Да помни, че ули-
цата е безотговорна, а него държат отговорно и след хилядолетия.“208

Така в критически статии Сирак Скитник ясно очертава нараства-
щото напрежение и взаимопроникване между изкуството, самосъзна-
ващо се като автономно, и формите на масовата култура. Тази нова, 
значима културна и художествена проблематика на индустриална-
та епоха ще проникне много по-късно, с контекстуалните подходи от 
края на 70-те и началото на 80-те години насетне, в историзиращите 
разкази за модерното изкуство.

И. Г.

207 Сирак Скитник. Надежди. // Слово, № 1350, 12.1936.
208 Сирак Скитник. Изкуството и улицата. // Златорог, № 7, 1937.
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ПЕРИОДИЧНИЯТ ПЕЧАТ КАТО  
КУЛТУРНА ИНСТИТУЦИЯ

Списание „Мисъл“

Списание „Мисъл” (1892–1907; сб. „Мисъл“ – 1910) се появява в 
граничната зона между две столетия, когато българската интелиген-
ция, макар бавно и твърде мъчително осъзнава принадлежността си 
към европейските традиции и вече има отворени сетива за модерни-
те търсения. Тя оформя своята нова културна идентичност, не само 
чрез родното като съхранена и отстоявана самобитност, а и чрез твор-
ческо усвояване на чуждите художествени и философски модели. Със 
създаването на списанието се обозначава, осмисля и реализира дра-
матичният преход от колективистичния, патриархален идеализъм на 
Възраждането и първите години след Освобождението към битува-
щия до тогава, по-скоро като духовно предчувствие или личностни 
жестове индивидуализъм и интелектуален скептицизъм на все още 
малобройната българска интелигенция. Това е амбицията, която вла-
га д-р Кръстьо Кръстев в новото списание. Да преодолее национална-
та ни самобитност и изолираност чрез европеизиране на българската 
литература и куртура, предлагайки естетическа алтернатива на реа-
лизма. Опитът на „Мисъл” да изгради един модерен, противопоста-
вящ се на традиционните норми микромодел, обоснован от теоретич-
ните постановки и философските възгледи на д-р Кръстьо Кръстев и 
Пенчо Славейков, от творчество на Пейо Яворов и Петко Тодоров и 
прецизно подбираните произведения на сътрудниците, както и с по-
местените преводни материали, драстично се вклинява в едно затво-
рено и статично художествено поле. Списанието е провокативно и 
предизвикателно със своята освободеност от публицистичното съ-
преживяване на миналото като нравствен идеал и постоянна сюжетна 
тема, както и със стремежа си да наложи модел на доминанта в ли-
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тературния живот, насочваща не 
към социално-политическите, 
а към метафизичните проблеми 
на човешкия дух. А това пораж-
да неизбежното заплитане на кон-
фликтния възел „млади” срещу 
„стари”, както и на полемичната 
опозиция „Мисъл” срещу другите 
издания. Сблъсъци, предопреде-
лени от аналитичното деконстру-
иране на традицията и оттлас-
кване от нейната проблематика, 
език, стил и художествен метод.

Създаденият, в резултат на 
болезнените сблъсъци на „Ми-
съл” с обречените на реализма, 
литературен модел е несъвмес-
тим с пиедесталното отношение 

към европейските влияния. Той вече властно налага не вертикално-
то, в смисъл на догонване и подражания, а линейното, тоест равно-
поставено и навременно общуване с модерните инвенции. „Мисъл” 
толерира движението на културните знаци отвън – навътре. Неговата 
теоретична платформа, реализирана в творчеството на четворката и 
налагана на сътрудниците на списанието, предполага разширяване на 
философските, нравствените и естетическите пространства на родна-
та литература, чрез натоварване на фолклорни архетипове с душевни-
те колизии на съвременния човек, чрез експониране на моралните и 
психологическите проблеми на личността в сакралното пространство 
на народното творчество. Така отрекли традицията в тривиалните ѝ  
очертания, те създават една от най-плодотворните тенденции в бъл-
гарската литература.

 Стремежът на списанието да бъде не само стимулатор, но и 
посредник в напрегнатите усилия на литературата ни да се ситу-
ира в европейския контекст, не се отрича дори от най-активните му 
противници. И то не само чрез ретроспективно наваксване на про-
пуснатото, но и чрез синтезиране на актуалната художествена и на-
учно-философска информация. Затова изискванията на д-р Кръс-



239

тев и неговите сътрудници към преводните материали са твърде 
високи.

 Какво се случва със списанието, което става повод за житейско-
то събиране, но и за естетическото и творческо конструиране на кръ-
га „Мисъл“? В него, разбира се, творбите на П. П. Славейков, П. К. 
Яворов и П. Тодоров се публикуват за първи път, създавайки във вся-
ка книжка интересни тематични жанрови и контекстуални диалози. 
Пресилено би било, ако се присъединим (без резерви) към мнението, 
многократно обговоряно в периодичния печат тогава, а и по-късно, че 
изданието огласява само естетическите и социокултурни позиции на 
кръга. 

 Наистина то става причина не само за създаването, но и за на-
лагането на четворката като устойчива, елитарна, затворена творче-
ска общност, затова духовната идентификация между тях е неизбеж-
на. От дистанцията на времето бихме могли да кажем, че това не се 
случва рязко и изведнъж. Тази тенденция се налага постепенно, но за 
сметка на това неотклонно. До 1905 г. списанието все пак е по-осво-
бодено, по-толерантно и отзивчиво към естетическите, обществени-
те, дори политическите реалности. Но внимателният прочит показва 
все по-категорично редуциране на външните сътрудници, все по-мал-
ко произведения на други поети и писатели, никаква литературна 
критика за съвременни поизведения и художествени тенденции. Спи-
санието също се затваря в кръга, но това не омаловажава основопола-
гащата роля на „Мисъл“ в българската културна история. 

Е. Т. 
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Кръгът „Мисъл“

Първи брой на списание „Мисъл“ от 1900-та година, се откри-
ва с „Калиопа“ един неизвестен автор със странно и неблагозвучно 
име, а и във всеки следващ се публикуват стихове на същия поет. Не-
говото име, вече променено, бързо се налага и от 1901 Пейо Яворов е 
на корицата, като постоянен сътрудник на списанието. Това е добре 
известен и многократно обговарян литературноисторически сюжет. 
Какво всъщност се случва, освен разбира се най-важното, че в лите-
ратурата ни се явява един от най-големите поети. Яворов затваря кръ-
га. Той е онзи липсващ дотогава, но основополагащ творец, необхо-
дим, за да бъде конституиран кръгът „Мисъл“. Един строго охраняван 
творчески и екзистенциален периметър. Това е елитарният кръг на 
свръхпоставените, на избраните. Със сигурност не е случайна игра 
на съвпадения, а силната, почти магическа промисъл на д-р Кръстьо 
Кръстев, който се опитва да чертае онзи идеален, но уви фикциона-
лен модел за съграждането на българската литература като съвърше-
но пространство на духа, като възжелан, но непостигнат „Остров на 
блажените“. Така както я вижда и най-близкият до неговата филосо-
фия – също утопичен мисионер и трагичен пророк Пенчо Славейков. 
Какво се случва със списанието, което става повод за създаването на 
кръга и, в което техните творби се публикуват за първи път, създа-
вайки във всяка книжка интересни тематични жанрови и контексту-
ални диалози. Пресилено би било, ако се присъединим (без резерви) 
към мнението, активно коментирано в периодичния печат тогава, а и 
по-късно, че изданието огласява само естетическите и социокултурни 
позиции на кръга. Наистина то става причина не само за създаването, 
но и за налагането на четворката като устойчива, елитарна, затворена 
творческа общност, затова духовната идентификация между тях е не-
избежна. В паметта на поколенията, това е обозначено в знаменината 
снимка на четворката.

Извън литературноисторическите разкази за пресичането на тех-
ните лични истории, много интересна и малко позната е неписаната, 
но стриктно спазваната творческа етика в кръга. Тя се изразява във 
взаимно апологетизиране на всяка тяхна книга. Тези силни личности 
с финна емоционална чувствителност, тези интелектуалци със свръх 
его и драматични съдби, превръщат в своеобразен „жречески риту-
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ал“209 оценката на своите произведения. Това са проникновени ана-
литични текстове или своеобразни лирически фрагменти, които из-
граждат красиви, запомнящи се образи, правят филиграннни анализи, 
споделят патетично възхищение. Те са писани, за да бъдат запомне-
ни. Като илюстрация ще цитирам само едно от тези вдъхновени при-
ятелски и творчески послания. През 1910 г., Яворов, който е в Париж, 
пише на Пенчо Славейков за току- що излязлата книга: „Гледам на 
„Острова...“ и изпитвам чувство на нещо извършено, въпреки време-
то и мястото. Разгръщам я и ми се струва, че нашата литература почва 
от днес. Едно лудо желание ме тласка да се кача на „Айфел“ и от там 
да я покажа на цяла Европа“.210 Текстът на тази пощенска картичка е 
популярен. Той е написан, за да бъде видян и коментиран от мнозина, 
за да бъде запомнен именно като ритуален жест на съобщност. 

Труден е житейският път на всеки един от кръга „Мисъл“. Съдба-
та е отредила критикът да бъде последен. Д-р Кръстев, който поставя 
началото на този сложен, драматичен, противоречив, основополагащ 
сюжет в българската литературна история трудно е приел смъртта на 
Петко Тодоров (1916), непрежалима е раздялата (1912) – духовна и 
приятелска със Славейков, съпреживял е последната трагична година 
на Яворов, обвинява се, че не е предусетил самоубийството му (1914). 
Той е интелектуално все по-самотен и житейски все по-сам. Създате-
лят знае, че кръгът трябва отново да се затвори, но вече чрез смъртта 
и във вечността, за да бъде мост във времето и между поколенията. 
Ето как д-р Кръстев се сбогува със своите приятели и съмишленици 
в последната си книга: „Неразделни в своя път, техните страдалче-
ски ликове ще живеят в нашите души – съединени и в смъртта, за жи-
вота на безсмъртието. Пенчо Славейков – с бездънната глъбина и бо-
гатството на своя дух, Пейо Яворов – с демоническата мощ на своите 
песни, Петко Тодоров – с неизразимата трогателност на създадените 
от него образи и души“.211

Е. Т.

209 Неделчев, М. Кръгът „Мисъл“ в годината на големите литературни юбилеи. – София, 
2016, с. 24.

210 Яворов, Пейо К. Събрани съчинения в 5 т.: Т. V. – София: Български писател, 1979, 
с. 110. 

211 Миролюбов, В. (Кръстьо Кръстев). Христо Ботйов – П. П. Славейков – П. Тодоров – 
П. К. Яворов. – София: Александъръ Паскалевъ и с-ие, 1917, с. 38.

16.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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Вестник „Българан“

Вестник „Българан” (1904–1909) и кръгът около него налагат пред-
ставата за литературното творчество не като висше, свръхчовешко за-
нимание, не дори като призвание, а като естествена потребност на духа 
и тялото. Те отхвърлят всякакви установени норми, не признават ни-
какви утвърдени ценности, готови са да се надсмеят над всичко и всич-
ко да отрекат. Сътрудниците на „Българан“ иронизират социалната сре-
да, политическите лидери, княжевския двор и самия монарх, обсъждат 
с насмешка градските клюки, създават еротични интриги от случайни 
и преднамерени срещи в емблематични градски топоси – Казиното, ка-
фене „България“, Народният театър, градската градина. Те са снизхо-
дителни и състрадателни към несретниците, към пиещите и пишещите. 
Това възприемане на изкуството като „весела свобода“ на мисълта и въ-
ображението не е само бохемски каприз или нихилистичен жест, това 
е житейска, културна и идейна реакция срещу строгите естетически и 
философски позиции на „Мисъл“. Списващите „Българан“ са устой-
чив, но и динамично променящ се кръг от литератори, художници, ар-
хитекти, журналисти, артисти. Те са шумна и много популярна сто-
лична компания от приятели, коментирани заради редовните срещи в 
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кръчмата на бай Георги „Средна гора“, известни с ритуалите на посве-
щаване в кръга, с шумните забавления, но и със своите оригинални ху-
мористични текстове, талантливи пародиии, злободневни карикатури 
и шаржове. Те са: Александър Божинов, Христо Силянов, Александър 
Кипров – създатели и редактори на вестника. Елин Пелин, Александър 
Балабанов, Димитър Бояджиев, Петър Нейков, Димитър Подвързачов, 
Трифон Кунев, Цанко Церковски и др. – постоянното ядро на кръга. 
Привлечени като сътрудници със спорадични или по-чести публика-
ции, през петте години от съществуването на вестника, са почти всички 
творци, оставили трайна следа в българската литературна история. Ав-
торството във вестника много често е колективно дело, затова творче-
ската персонификация понякога е спорна. Наистина българановци не 
създават литература, която историята вписва в тесните рамки на кано-
на. Тяхната сила са остроумните, находчиви и оригинални хумористич-
ни стихове; вечеринките, организирани в „Славянска беседа“, предиз-
виквали огромен успех; пародийните юбилейни празници; периодично 
издаваните календари. Възторжено приемани, четени и рецитирани 
като градски фолклор, най-добрите стихове публикувани през първи-
те три годишнини на вестника са издадени в „Литературен сборник на 
Българановците“ (1906). В него всеки автор е представен с портретен 
шарж от А. Божинов и със забавна автобиография. 

Бохемският начин на живот, шумните веселби, вдъхновението, 
получено от изпитото виното на редовните петъчни срещи са под-
хранвали градските клюки и снизходителното отношение на добро-
порядъчното	общество и на сериозната критика към творчеството 
на българановци. Парадоксално е, че литературата създавана в „Бъл-
гаран“ е принизена до развлекателна, пикантна, лишена от художест-
вени качества от А. Протич – един от най-активните сътрудници на 
изданието и редовен участник в сбирките на компанията. В статия-
та „Българан“ той развива тезата, че тези сатирични и хумористични 
творби, авторите не биха публикували в други издания, защото: „Бъл-
гаран“, дори и да даде отделни хубави неща се превърна на забавен 
лист, изпълнен от дреболии, повърхностни закачки и шеги, които уби-
ват хубавите работи и са в състояние да разсмеят само ученички, ста-
ри жени и баби...“212 За Боян Пенев обаче случващото се във вестника 

212 Протич, Андрей. Българан. // Мисъл, 1905, № 2, с. 127–136.
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и в кръга на българановците не е толкова невинно и лекомислено, за-
щото там витае една „безогледна жизненост, стихийна страст и вак-
ханалия“. А това, според критика, променя художествената мисия на 
сатирата – да бъде коректив на обществените пороци, да разобличава 
моралната и нравствена деградация на времето. Вместо това: „Бълга-
ран“, преобразен на „Българанчо“ – тръгва с паче перо под мишница, 
с оръфан калпак, бос, неумит и невчесън да разнася людските клюки 
из мегданите, да подслушва какво си шепнат празноскитащите по ка-
фенетата, да се издява над онова дребнаво в нашия живот, което не за-
служава никакво внимание“213. 

В своето време „Българан” е институция, която провокира и 
влияе на общественото мнение, радва се на огромна популярност и 
най-важното създава уникални карикатури; хумористични, сатирич-
ни, пародийни художествени творби, които не само придават колорит 
на българската литература, но я вписват като равностойна в контекста 
на световната смехова култура. 

Е. Т.

213 Пенев, Боян. Литературата около „Българан“. // Мисъл, № 1, 1907, с. 58–71.
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Списание „Художник“

Периодичните издания способстват за разпространението на 
нови тенденции и формират едни или други нагласи у публиката. Със 
своята мобилност, с възможностите за бързо разпространение, пе-
риодичните издания превръщат сецесиона / ар нуво, както и малко 
по-късно експресионизма, футуризма и конструктивизма, в европей-
ско явление.

Списание „Художник“ (1905–1909) е влиятелно ранно периодич-
но литературно-художествено издание в България, издавано от Павел 
Генадиев. На страниците му се появяват редом реалисти, романтици, 
символисти, импресионисти – в поезия и образ. Превеждат се Ницше 
и Бодлер. Орнаментални и изобразителни мотиви, заставки, винетки 
и концовки за него изработват Александър Божинов, Сирак Скитник, 
Никола Петров, Христо Станчев и др.

Разгърната заглавна фигурална композиция в орнаментална рам-
ка от Хр. Станчев е публикувана на първа страница в брой 2, год. II – 
1906–1907. Сценично режисираното пространство отвежда към рето-
риката на неокласицизма. Художникът е представен като млад мъж в 
облекло, напомнящо монашеско расо, който държи върху коленете си 

Христо	Станчев	(1870–1850).
Композиция	на	титулната	страница	на	списание

Художник.	Година	II	–	–		1906–1907,	бр.	II,	октомври.
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Никола	Петров	(1881–1916).
Корица	на	сп.	Художник.	1909,	бр.	4.																												

орнаментирана ръкописна книга. В просторното помещение са разпо-
ложени статив и палитра. В прозоречните рамки е вписан фрагмент 
от природен пейзаж, с ефект на картина в картината. В този вариант 
сецесионните декоративни елементи са доминирани от вкуса към не-
окласицизъм във фигуралната композиция. 

Корицата за година III – 1909 от Н. Петров е с растителни орна-
менти, декоративна рамка, рисуван шрифт и образ на млада жена с 
лира, представен в централното изобразително поле. Символиката и 
декоративният аспект на изображението са в съзвучие. На заглавната 
страница на брой 4 е разгърната пейзажна рисунка с разпознаваемия 
силует на църквата „Св. София“ в предния план.

На страниците на списание „Художник“ се публикуват статии 
за изложби и за художествени проблеми в България, както и за чуж-
дестранни творци и творби. Сред авторите на тези ранни критически 
опи ти са Симеон Радев, Андрей Протич, Константин Величков, П. 
Генадиев, и Елисавета Консулова-Вазова. Превеждат се текстове от 
френски, английски, руски, немски и други езици. „Художник“ издава 
и своя библиотека – малки по обем книги, често с репродукции, които 
се разпространяват като притурка на списанието. Така през 1907 г. из-
лиза част І на „История на живописта“ от известния немски автор Ри-
хард Мутер / Richard Muther в превод на Ел. Консулова-Вазова.

И. Г.
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***

Създателите и сътрудниците на списание „Художник“ нямат ам-
бицията да създава нова естетическа концепция. Те не приемат огра-
ниченията на определена естетическа школа, не се вписват в кано-
ните на един художествен метод. В списанието се публикуват както 
творбите на писатели, превърнали се в емблематични представители 
на реалистичната естетика, така и на поети изкушени от модерните 
естетически тенденции. Първият брой на това естетски оформено из-
дание, отпечатвано на луксозна хартия, в нетипичен за времето голям 
формат, с много притурки и цветни илюстрации се открива със сти-
хове на Иван Вазов. Това е категорично заявен знак за поставяне на 
висока художествена мяра, за търсене на стойностните, талантливи 
явления в българската литература и като утвърдени имена – Елин Пе-
лин, Кирил Христов, Пейо Яворов, и като автори дебютиращи с пое-
тични творби, налагащи в българската литература символистичната 
поетика – Людмил Стоянов, Емануил Попдимитров, Трифон Кунев, 
Сирак Скитник. Въпреки че най-активни сътрудници на списанието 
са поетите символисти, това не предполага превръщането му в трибу-
на на утвърждаващото се естетическо направление. 

Александър	Добринов	(1898–1958).
Добри	Немиров,	Йордан	Йовков

и	Сирак	Скитник,	1935,
акварел,	цветни	моливи,	туш,

																																																						48	х	34	см.	СГХГ.
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Мисията на „Художник“ е да бъде диалогично отворено културно 
пространство, в което се осъществява синтез на различни изкуства. 
Малко известен факт е, че във всяка книжка се публикуват нотни за-
писи на песни, откъси от опери или други музикални произведения. 
Интелигенцията възприема „Художник“ като свободна зона за среща 
на различни художествени парадигми, в него се толерира свободна-
та мисъл, предпочитани са критически и есеистични текстове, сътво-
рени под знака на вдъхновението и на неограниченото въображение. 
С много и прецизно подбрани преводи списанието предлага актуална 
информация на жадната за знания българска интелигенция, опитва се 
да развива усета ѝ за красивото и модерното, да възпитава изискан ху-
дожествен вкус. 

Тук Симеон Радев публикува статията си „Д-р Кръстев като литера-
турен критик“214, предизвикала широк обществен отглас с дързостта да 
се анализира, оценява и отрича най-авторитетният критик, създаващият 
естетическия еталон на своето време. В критическия стил на редакто-
ра на „Мисъл“, С. Радев привижда субективни пристрастия, предпоста-
вени анализи, догматично следване на теоретични и философски моде-
ли, неприложими за все още търсещата своята национална идентичност 
българска литература. В своята категоричност и безкомпромисно отри-
цание, статията е един от онези радикални полемични жестове, харак-
терни за перманетно актуализиращата се опозиция млади	срещу	стари,	
създадена от самия д-р Кръстев. От дистанцията на времето, с мъдрост-
та на екзистенциалната равносметка и с един обективен поглед към ли-
тературноисторическия процес, в спомените си С. Радев прави своеоб-
разно покаяние: „Лично аз днес съжалявам, че съм се нахвърлил върху 
д-р Кръстев с такава жестокост... Добър или лош критик, д-р Кръстев 
посвети такава дълга дейност на литературната критика и помогна да се 
направи от нея един важен отдел от българската книжнина“.215

Списание „Художник“ остава в историята на българската култура 
като еталон за изискано художествено оформление и високи естети-
чески критерии при подбора на публикуваните в него творби. 

Е. Т.

214 Радев, Симеон. Д-р Кръстев като литературен критик. // Художник, 1906/1907, № 
4–5, 19–42.

215 Радев, Симеон. Погледи върху литературата, изкуството и лични спомени. – София: 
Български писател, 1965, с. 310.
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Списание „Везни“

Списание „Везни“ (1919–1922) е осъщественият личен творче-
ски проект на Гео Милев, опитът му да реализира своята културна ми-
сия – радикално да промени българската култура, налагайки авангар-
дистка визия за литературата и изкуствата. Интелектуалец с модерно 
мислене, той познава силата на рекламата, затова формалният повод 
за създаването на списанието е да бъдат популяризирани чрез ели-
тарно, естетски оформено периодично издание, книгите на издател-
ство „Везни“. Те също представят модерната, висока, предимно пре-
водна литература, която очевидно не е предизвиквала голям интерес у 
българската читателска публика. Творческият ентусиазъм на талант-
ливия 24-годишен редактор е да създаде продуктивен синтез между 
най-стойностното като традиции от българския периодичен печат и 
авангардните европейски списания. За Г. Милев това са интелектуал-
ното художествено равнище на „Мисъл“ и естетсктото оформление 
на „Художник“ от една страна и изданията на немския експресиони-
зъм – „Der Aktion“ и „Der Sturm“. Ето какво споделя той в писмо до 
баща си: „Аз искам списание, което днес няма в България; нещо сред-
но между „Мисъл“ и „Художник“, но най-вече прилично на някои мо-
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дерни европейски списания; вътрешно смислено и дълбоко, външно 
– семпло, но все пак красиво“.216 Първият брой на „Везни“ предиз-
виква не просто фурор, а „шок, стрес, преврат в естетическото ни 
мислене“, спомня си Кирил Кръстев217. Списанието е явление в кул-
турния живот тогава с изисканото си, дори луксозно оформление, 
с прецизно подбрани авторски и преводни материали, които пред-
ставят най-актуалните тенденци в модерното изкуство. За съжале-
ние обаче със своята елитарност, „Везни“ не може да поддържа дъл-
го интереса на широката читателска публика, трайно привличана 
от масовото, тривиалното, пикантното, от литературния скандал и 
интригите. А и възможностите за спомоществователство на бащата 
(Мильо Касабов), изцяло подкрепящ екстравагантните и амбициоз-
ни издателски идеи на своя син, са все по-ограничени. Затова някак 
логично и „Везни“ завършва като своя духовен предтеча „Мисъл“ – 
все по-затворено в себе си, с все по-лош печат и художествено оф-
ормление. В статията си „Музиката и другите изкуства“ (Алманах 
„Везни“, 1923), редакторът заявява убедено и патетично, така както 
неведнъж е правил това в манифестни текстове, публикувани през 
трите годишнини на списанието, своята обреченост на авангардното 
изкуство, маркирайки естетическата програма на „Пламък“ (1924–
1925), последният гениален, но и трагически творчески акт на Г. 
Милев.

 От публикуваните във „Везни“, подбрани с високи художестве-
ни критерии поетични творби и аналитични статии читателите полу-
чават не просто информация, а познания за модерните художестве-
ни направления в европейските литератури. В блестящи преводи на 
Г. Милев, Николай Лилиев, Георги Михайлов, Людмил Стоянов на 
български звучат поетични творбите на изтъкнатите представители 
на френския и руския символизъм, на немския експресионизъм – Пол 
Верлен, Шарл Бодлер, Едгар По, Емил Верхарн, Александър Блок, 
Стефан Маларме и др. Представени са теоретичните концепции на 
интелектуалци, които са основополагащи не само за модерната тога-
ва естетическа мисъл, те носят знака за класическа непреходност и то 

216 Милев, Гео. Избрани произведения в 2 т.: Т. 2. – София: Български писател, 1971, с. 
409.

217 Кръстев, Кирил. Спомени за културния живот между двете световни войни. – София: 
Български писател, 1988, с. 35.
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не само през ХХ в. Във „Везни“ българската интелигенция чете пуб-
ликувани фрагменти от произведенията на Фридрих Ницше, Артур 
Шопенхауер, Сьорен Киркегор, Оскар Уайлд, Фридрих Шлегел и др., 
запознава се с коментарини статии и критически оценки на техните 
естетически и философски системи. 

Книжките на списанието събират една своебразна колекция от 
репродукции, които отварят сетивата на българските читатели към 
световното изобразително изкуство. Те се запознават с имената на 
най-провокативните експериментатори, създаващи нови тенден-
ции – Пол Гоген, Василий Кандински, Винсент Ван Гог, Марк Ша-
гал, Огюст Роден, Оскар Кокошка, Густав Климт, Едвард Мунх и др. 
В този контескт достойно са представени и българските художници 
модернисти – Иван Милев, Сирак Скитник (редакторът има предпо-
читание към репродуцирането на негови творби в списанието), Васил 
Захариев, Иван Бояджиев и др.

Подборът на български писатели също е прецизен и осмисля 
концепцията на Г. Милев за антиреалистична, елитарна литерату-
ра. Сътрудници са най-талантливите представители на символизма, 
превърнали неговата устойчива естетическата парадигма в изку-
ство, защото според разбиранията на редактора символът, символ-
ното като антипод на традиционния реализъм събират представата 
за модерност, за стил	и	синтез, извън рамките на определени исто-
рически реалии или терминологична конкретност. Във „Везни“ съ-
трудничат Теодор Траянов, Емануил Попдимитров, Л. Стоянов, 
Христо Ясенов, Н. Лилиев, печат се посмъртно стихове на Димчо 
Дебелянов. Неумолимият преход от символизъм към експресиони-
зъм и авангардизъм, аргументиран в поредица от манифестни тек-
стове на Г. Милев се илюстрира с произведенията на Чавдар Мута-
фов, Иван Мирчев, Йордан Стубел, Ламар, Асен Златаров и др. Но 
като цяло естетическата концепция на „Везни“ не е така радикално 
експресионистична, както в „Пламък“, тя по-скоро е полемично на-
сочена срещу реализма, отричайки традиционната му, социално об-
ременена естетика. В програмните текстове на Г. Милев – „Небето“; 
„Фрагментът“; „Посоки и цели“; „Родно изкуство“; в ефектния по-
лемичен текст на Ч. Мутафов „Зеленият кон“; в статиите с манифес-
тен характер на Л. Стоянов „Две основни течения в българската ли-
тература“ и Николай Райнов „Симбол и стил“; в текстове на Сирак 
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Скитник и др.218 теоретично са аргументирани и конкретно обозна-
чени в съвременното културно пространство поредица от конфликт-
ни опозиции. В това поредно за литературната ни истори, теоре-
тично и полемично противопоставяне на реализма е актуализиран, 
създаденият от д-р Кръстев и сп. „Мисъл“ модел на полюсни про-
тивопоставяния между социално-битовото и идеалното	 изкуство 
на духа; между реализъм – символизъм – авангард; между млади	и	
стари;	родно	или	чуждо. Но основополагащото място на „Везни“ в 
културната история на ХХ в. се дължи на това, че българската лите-
ратура за първи път е преодоляла изцяло националния си комплекс 
за изостаналост и без унизителното чувство за изолираност и подра-
жателство, твори талантливо и провокативно в абсолютен естетиче-
ски и времеви синхрон с европейските художествени тенденции.

Е. Т.

218 Милев, Гео. Небето. // Везни, № 10, 1919, с. 299; Фрагментът. // Везни, № 4, 1919,  
с. 95; Посоки и цели. // Везни, № 2, 1919, с. 17; Родно изкуство. // Везни, № 1, 1920, с. 40.

Мутафов, Чавдар. Зеленият кон. // Везни, № 3, 1920, с. 129.
Стоянов, Людмил. Две основни течения в българската литература. // Везни, № 1, 1920, 

с. 31.
Райнов, Николай. Симбол и стил. // Везни, № 1, 1920, с. 15.



253

Списание „Златорог“

През 20-те години на ХХ век, когато Владимир Василев създава 
сп. „Златорог“ (1920–1943) българската литература вече е излязла от 
периода на национална самосттатъчност и е навлязла в години на ду-
ховен разцвет. Модернистичният дискурс предлага вече не като екс-
перимент, а като реалност нов тип изказ със засилена художествена 
фикционалност и активиране процесите на естетико-философската 
многозначност. Създаденият в резултат на болезнените сблъсъци на 
сп. „Мисъл“ с обречените на реализма „стари“ литературен модел е 
вече несъвместим с пиедесталното отношение към европейските вли-
яния. Той властно налага не вертикалното, в смисъл на догонване и 
подражания, а линейното, тоест равнопоставено и навременно общу-
ване с модерните инвенции. А това предполага не извеждане на поле-
мичния акцент родно – чуждо, а намирането на най-оригиналния син-
тез между традиция и новаторство. Така „Златорог“ изгражда едно 
също елитарно културно пространство, но много по-класическо и ди-
алогично-отворено от това на „Мисъл“.
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И ако през 90-те години на XIX в., естетическата програма на 
първия интелектуален кръг толерира движението на културните 
знаци отвън-навътре, то мисията на техните последователи е да бъ-
дат духовен коректив, но чрез еталонни произведения отвътре. За-
това в „Златорог“ не почитат толкова модерните философски и ли-
тературни направления, а критически интерпретират чуждото през 
призмата на вече утвърдената многозначна родна традиция. Като 
критерий за ценност се приема не естетическият бунт срещу кул-
турната норма на родното, а пораждането на нови смислови значе-
ния, които се вписват като самобитни и оригинални знаци в конте-
кста на българската литература. Не случайно в „Златорог“ е събрано 
почти всичко, което бихме могли да обозначим сега като класически 
произведения, създадени през двете десетилетия на неговото съ-
ществуване.

 Особено внимание в „Златорог“ се обръща на превода, но не 
като възможност за ретроспективно наваксване на пропуснатото, 
а като конструктивен фактор, обогатяващ и подпомагащ развитие-
то на националната литература. На мястото на твърде популярния 
дотогава колаж от хаотична информация и четива се оформят тема-
тични кръгове, чиито проекции се търсят в дълбочина. Това проме-
нено отношение към мисията на превода е предопределена от про-
менените комуникативни връзки със световната (вече) литература. 
Те са преки, динамични, естествени. Затова през дългите години на 
съществуването му, преводните текстове са по-малко от коментар-
ните статии, паралелните обзори, рецептивния преглед. Това са че-
тива за посветена публика. Просветителството е изместено от ин-
терпретацията и критичния подбор. Информацията вече не е само 
аргумент за противопоставяне, модел за прилагане, а не рядко дори 
и при „Мисъл“ служи за ограмотяване. По времето на „Златорог” 
тя битува като равнопоставен факт в културното пространство и се 
приема или отрича без особен драматизъм. В този смисъл показа-
телно е отношението на съвременниците към редакторите на двете 
издания. Публично обговаряното мнение, формулирано в статията 
на Симеон Радев „Д-р Кръстев като литературен критик“, е, че него-
вите текстове са обременени от книжни формули и твърде често се 
позовава на чужди авторитети, че прилага прекалено научен подход 
в своите критически анализи и елитарни европейски мерки за оцен-
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ка на родните явления. Докато опонентите на Вл. Василев смятат, 
че му липсват сериозни научни познания, че подходът му е старо-
моден, защото не прилага модерните тогава критически инвенции, 
че не владее чужди езици и затова оценките му се ситуират само в 
домашен контекст. Някои от тези наблюдения не са лишени от ос-
нования, но по-важно в случая е друго – променените критерии за 
интелектуално присъствие в духовния живот. Високата ерудиция, 
модерният стил, свободното общуване с европейските тенденции и 
тяхното репродуциране върху нашата съвременност, вече не се при-
емат като непростим грях, а като задължително условие за сериозни 
литературно-критически тълкувания.

Сътрудниците на „Златорог“ също, както своите предходници, 
кръгът „Мисъл“, са оставили опредметена представа за принадлеж-
ността си към списанието. Известна е снимката, която е запечатила 
за културната история голяма част от онези български писатели, чи-
ята принадлежност към литературния канон никои не оспорва. Но 
динамиката на новото време, естетическата многозначност, липса-
та на обща художествена платформа разчупват строгите и статич-
ни очертания на една хомогенна интелектуална група. И въпреки 
че принадлежността към това списание също е привилегия, акт на 
признание, критерий за художествена значимост и непреходност, 
то разтварянето на класическата литературна четворка до един про-
менлив (като състав), също елитарен, но многоброен кръг от писа-
тели, поети, критици, изкуствоведи, всъщност е най-характерно-
то оттласкване на „Златорог“ от духовните завещания на „Мисъл“. 
Но и двете основополагащи за българската култура издания не биха 
били възможни, ако в тях не са вградени съдбите на техните редак-
тори. „Златорог“ е най-изстраданото и най-значимото произведе-
ние на Вл. Василев, в което най-отчетливо се експонира както не-
говата личност, така и литературнокритическата му система. Като 
редактор той е обединяващата фигура на един елитарен интелек-
туален кръг, но като критик смята, че тенденцията за обособяване 
на затворени периметри в литературното пространство насърча-
ва „празни амбиции и мании“. Затова в списанието критикът налага 
високия художествен вкус като мяра и никога не прави компромис 
в името на кокетно ухажване на масовия читател чрез публикуване 
на сензационни текстове, с коментар на злободневни теми и пикант-
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ни проблеми. Поставянето на акценти върху безспорното и ценното, 
острото полемизиране с пошлото и бездарното – това са не само ос-
новни кодове в критическата система на Вл. Василев, но и същност-
ни характеристики „Златорог“. Именно това превръща списанието 
в културна институция, която съ-творява националния литературен 
канон на ХХ век. 

Е. Т.
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Списание „Хиперион“

През 20-те години на ХХ в. българският символизъм все още е 
най-популярното естетическо направление. Въпреки масовите епи-
гонски злоупотреби с неговата поетика, най-талантливите му пред-
ставители създават блестящи поетически творби В периода 1921–23 
г. са издадени, книги заели устойчиво място в престижно простран-
ство на литературния канон – „Лунни петна“ на Николай Лилиев, 
„Български балади“ на Теодор Траянов, „Рицарски замък“ на Хрис-
то Ясенов. Със създаване на сп. „Хиперион“ (1922–1931), символи-
змът намира своето най-толерантно и най-защитено художествено 
поле, своя най-отдаден и последователен, обречен на негова естетика 
критик – Иван Радославов и своя поетичен кумир – Теодор Траянов. 
Така „Хиперион“ консолидира силите на елитните творци, предста-
вители на българския символизъм и провокира вълна на нов духовен 
разцвет на това естетическо направление. Списанието, спазвайки до-
брата традиция на „Художник“ и „Везни“, идва с амбицията да бъде 
оформено с изискан художествен вкус (корицата му е творба на та-
лантливия художник, също поклонник на символизма – Борис Георги-
ев); да създаде елитарен кръг от сътрудници; да не прави компроми-

17.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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си с реалистичното или комерсиално изкуство, да се противопоставя 
на еклектиката и посредстваността; да служи на изкуството	на Духа. 
Въпреки проблемите, превратностите, конфликтите, характерни за 
съдбата на всяко българско литературно издание, И. Радославов успя-
ва да създаде и наложи разпознаваем стил	в „Хиперион“ – висш кри-
терии за естетически вкус, според неговите идейно-естетически тези, 
аргументирани в разгърнати критически текстове, публикувани в 
списанието. Това, което безпорно може да се каже за изданието е, че в 
годините на своето съществуване то е монолитно като духовни посла-
ния, като естетически критерии, като последователно следвана про-
грама за откриване на нови духовни пространства, в които модерните 
тенденции на европейската култура се вписват естествено, без драма-
тични съпротиви в българския духовен живот. „Хиперион“ очертава 
пътища и перспективи, има последователно изпълнявана стратегия 
– да дава актуална информация и да предлага елитарно хуманитарно 
познание. Затова извън шаблонизираните определения за него като 
консервативен бастион на символизма, това е едно модернистично 
списание, отворено към авангардните търсения на своето време. Със 
сигурност не е терминологична небрежност, че във всички свои кри-
тически текстове Радославов употребява символизъм и модернизъм 
като синоними. Това е заложено и отстоявано последователво в есте-
тическата платформа на списанието. Затова в статията „Хиперион“ и 
българската литература“ – своебразно сбогуване със своята най-пре-
боляна, но и най-непреходна творба, И. Радославов дава справедлива, 
макар и прекалено патетична оценка: „Хиперион“ не е само издание, 
едно списание... , а е по-скоро един символ и едно знаме, една тради-
ция и една идея“.219 

Една от тези идеи на списанието е да обединява широк инте-
лектуално-артистичен кръг, членовете на който превръщат изку-
ството в своеобразна религия, увличат се от езотерични учения, от 
древни източни практики и спиритуалистични идеи, почитат фи-
лософията на Анри Бергсон, обявяват се за братство, обединено от 
личностите на Радославов и Траянов. Това общество, от поети, ар-
тисти, художници и музиканти, известно като хиперионова	задру-
га, се приема нееднозначно от своите съвременници. В известна-

219 Радославов, Иван. „Хиперион“ и българската литература. // Хиперион, № 1–2, 1931, 
с. 25.
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та си статия „Между сектанство и демагогия“ Владимир Василев 
не без ирония пише: „Чета „Хиперион“, списанието на българ-
ския и („международния“) символизъм и виждам как хората около 
него все повече и повече се затварят в кръга на някаква философ-
ско-мистична секта“.220 

Нетипично за националния културнен контекст, а и за национал-
ната народопсихология И. Радславов влага огромна интелектуал-
на и екзистенциална енергия, за да наложи култ към творчеството 
на Т. Траянов, да изгради една фанатично отстоявана стратегия на 
свръх експониране, на възхвала и преклонение пред неговата лич-
ност. В основата на естетическата идеология на „Хиперион“ е мито-
логизирането на поета – неговите стихове се печат във всеки брой, 
през всички годишнини от съществуването му, задължителнен ри-
туален жест е отпечатването на статии за него, доближаващи се до 
стилистиката на църковно-служебните похвални слова. И. Радосла-
вов, Людмил Стоянов, Петко Росен, Ботьо Савов и др. се надпревар-
ват да изграждат свръх патетично и абсолютно предубедено него-
вия образ на богоборец, но и на Божи	син, на българския	Прометей, 
на родоначалника на символизма у нас, който поставя началото на 
желаната	духовна	и	естетическа	революция221 В името на това апо-
логетизиране на Т. Траянов в списанието настойчиво не просто се 
маргинализира, а напълно се игнорира поезията на П. К. Яворов, 
творческото и интелектуално присъствие на П. П. Славейков (Радо-
славов си позволява дори да му постави критически етикет на сан-
тиментален	романтик	и	реалист, а естетическите позиции на кръ-
га „Мисъл“ характеризира като неоромантически, омаловажавайки 
ролята му за оттласкване от затворената самодостатъчност на бъл-
гарската литература и отварянето ѝ към модернизма още в началото 
на ХХ в. 

Поне през първите годишнини на своето съществуване „Хипе-
рион“ съумява да привлече за сътрудници емблематични имена от 
различи жанрове и области на литературата, изкуството, хуманитар-
ната наука, които припознават модерните художествени, философ-
ски, естетически парадигми като свое творческо верую. В списание-

220 Василев, Владимир. Между сектанство и демагогия. // Златорог, 1923, № 2–3.
221 Радославов, Иван. Българският символизъм (Основи – същност – възгледи). // 

Хиперион, № 1–2, 1925, с. 15.
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то публикуват Ем. Попдимитров, Николай Хрелков, Атанас Далчев, 
Димитър Пантелеев, Иван Мирчев, Иван Грозев. Л. Стянов е един 
най-активните членове на задругата, дори съредактор, но след дра-
манични лични конфликти и поредна промяна на идейните си убеж-
дения (1924), той рязко преустановява отношенията си с И. Радо-
славов и публикациите в списанието. Ем. Попдимитров е автор и на 
блестящи литературно теоретични и философски статии. Изключи-
телно интересни и днес, наситени с много оригинални идеи са фи-
лософските есетата на Янко Янев. И. Радославов, може би е един 
от най-продуктивните автори в собственото си списание. Той прави 
впечатление с невероятата си продуктивност като оперативен кри-
тик, като литературен историк и теоретик на модерните художестве-
ни тенденции. 

С критически и обзорни статии върху литературата и изкуства-
та сътрудничат Александър Обретенов, Боян Дановски, Н. Рай-
нов, Л. Стоянов, Светослав Камбуров, Исак Даниел и много други. 
Много интересни са така наречените художествени приложения	
на	списанието, които представят на читателската аудитория бъл-
гарски и чужди художници, които най-ярко се вписват в модернис-
тичните тенденции на своето време Трябва да отбележим, че вку-
сът на редакторите е безспорен. Представени са: Борис Георгиев, 
Иван Милев, Сирак Скитник, Владимир Димитров – Майстора, 
Васил Стоилов, Никола Танев, Андрей Николов, Николай Рьорих 
и много други. Интересен щрих от културната дейност на „Хипе-
рион“ е създаденият Театър-Студия с режисьор Исак Даниел. Це-
лите на този амбициозен експеримент на хиперионовата задруга е 
да бъдат отречени шаблоните и рутината,	да се търсят и откриват 
нови пътища за постигане на истинското духовно изкуство. В пъ-
туващата трупата на театралната формация, която за съжаление, 
поради финансови причини не е просъществувала дълго, играят 
актьори, оставили ярка следа в историята на българския театър: 
Олга Кирчева, Зорка Йорданова, Дора Дюстабанова, Константин 
Кисимов и др.

 Превръщането на символистическата платформа на „Хипери-
он“ от широка естетическа програма в идеологическа догма огра-
ничава творческата свобода на най-изявените поети символисти и 
от 1925 г. естетическото равнище на публикациите значително спа-
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да. Хиперионовският кръг сменя състава си и вече не е онова ав-
торитетно интелектуално общество, което със своето творчесво и 
критически оценки, влияее върху духовния живот и естетическия 
вкус на времето. Но значението на „Хиперион“ за литературна-
та история не е само в това да бъде цяло десетилетие суверенното 
творческо пространство на символизма, удължавайки неговия ес-
теически път, провокирайки талантливи, макар и закъсняли твор-
чески реализации. Без да толерира радикалните авангардистки 
жестове, стриктно изпълнявайки своята мисия да информира бъл-
гарската интелигенция за модерните европейски тенденции в ли-
тературата и изкуствата, то всъщност е онзи необходим медиатор, 
който улеснява тяхното пълноценно вграждане в националния кул-
турен контекст.

Е. Т.
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Киното в периодичния печат

През 1924 г. Николай Райнов пише в „Кино-звезда“: „Наистина 
светът, както го виждаме в кинематографа, е цял създаден от свет-
лина: той е по-светът от оня, що гледа по цял ден окото ни […] 
една хубава измама за очите, създадена от дружното действие на 
приложна наука, техника, сценично изкуство и режисьорско зна-
ние“222. 

Кинокритиката прохожда успоредно със създаването на българ-
ското кино. Рецензиите са многолики, интересни, често пъти в две-
те крайности на скалата. Сред интелектуалците има такива, които 
категорично не приемат киното за изкуство и пишат негативни от-
гласи, както и други, които се прехласват по новото изобретение. За 
щастие вторите са далеч повече, а и с течение на годините много от 
противниците на киното променят мнението си и впоследствие го 
приемат за изкуство. Показателен е фактът, че с критика започват 
да се занимават утвърдени интелектуалци, които днес определяме 
като класици. Един от тях е Чавдар Мутафов, който по повод ембле-
матичния филм на немския експресионизъм „Кабинетът на доктор 
Калигари” пише: „Едно от най-ценните качества на този филм е 
несъмнената му културност. Това е не само непосредствената връз-
ка с времето, както при модата; не е и онова техническо съвършен-
ство, което постига само себе си, защото културност е не само етап 
на развитие или проява на включени ценности, а преди всичко стил, 
обединяване, връзка. Културността е духовна сила на едно време, 
на всяко време, обединена във форма – и проблемата на тази форма. 
[…] От такива стилови мотиви е и сценичната постановка на „Док-
тор Калигари“223. Вместо природа, там е дадена декората, проспект, 
пластична сцена; вместо нормалното дневно осветление се вихри 
измамливата светлина на прожекторите в парадоксални контрасти; 
най-сетне самата перспектива е разнебитена, отричаща законите на 
окото ни, търсеща само първичния мотив на действието: онази ха-

222 Райнов, Николай. Лъчезарен свят. // Кино-звезда, бр. 9, 10.02.1924. Цит. по: Янакиев, 
Александър. Синема.bg, – София: Титра, 2003, с. 285.

223 Филмът „Кабинетът на доктор Калигари“ (1920), реж. Роберт Вине, е родоначалник 
на филмите от жанра на ужасите и е класически пример за немски експресионистичен филм.
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люцинирана безразличност на душата дето лъжа и истинна се сли-
ват и обединяват в игра.“224

Под перото на Чавдар Мутафов са излезли забележителни ре-
дове за кино, дори и от днешна гледна точка. Днес бихме казали, че 
той е един от първите кино- критици в България. Ако се откъснем от 
конкретността на фактологията с цел да придобием представа за об-
щото случване, ще установим че с появата си, киното, както у нас, 
така и по света , не е прието като изкуство.. Все пак, много скоро, спо-
ред критика Александър Янакиев „Нашите първи умове в преоблада-
ваща си част заемат по-продуктивната позиция да възприемат и ана-
лизират новото изкуство на сериозно. Да отсяват зърното от плявата. 
И да се опитат да използват успеха на екранното изкуство сред публи-
ката за нейното духовно облагородяване.“225 

Първите киноиздания, съвсем логично, са спонсорирани от ки-
носалоните и са изключително с рекламна и информативна цел. 
Най-напред се появяват критически статии за чуждестранните фил-
ми. Български продукции до 1915 година няма, а и след това са мал-
ко, особено в периода до 30-те години на ХХ век, когато вече може да 
се отличат белезите на появяваща се индустрия в България. Сред пи-
онерите на българската филмова теория и критика е Кирил Кръстев, 
автор на книгата: „Опит за естетика на киното“ от 1929 година. Не-
говият интерес към новото изкуство е последователен и траен – той 
издава редица теоретични и критически статии в тогавашна преса, 
като „Същността на киното“, излязла през 1925 година в сп. „Нашето 
кино“. 

Истинските рефлексии в областта на киното започват да се поя-
вяват най-напред по страниците на ежедневниците, които, разбира 
се, се превръщат в редовна трибуна, както за киноафиши и реклама 
на филмите, така и за стойностни статии на тема кино. Но наред с 
ежедневната преса, (напр. в-к „Мир“, в-к „Слово“, в-к „Дневник“ и 
др.), където за кино пишат хора като Сирак Скитник, се появяват и 
специализирани киноиздания. Животът на по-голямата част от тях е 
кратък: те започват да излизат, а скоро след това най-често спират – 
някои завинаги, а други след известно време се появяват отново. Теа-

224 Нашето	кино, брой 43, 20.09.1925.
225 Янакиев, Александър. Синема.bg, – София: Титра, 2003, с. 34.
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тралният критик, който често се занимава и с проблемите на киното, 
Стефан Гендов, издава няколко списания, посветени на киното. Пове-
чето от тях започват да излизат точно преди появата на някои от фи-
лмите на брат му Васил Гендов. Така, например, през 1933 година, 
дни преди премиерата на Гендовия филм „Бунтът на робите“ (1933), 
излиза седмичният вестник „Театър и кино“, чийто издател е Стефан 
Гендов. На бял свят се появяват само три броя. За щастие има и спи-
сания, които са изключение от правилото за краткотрайността на жи-
вота на кино изданията, например „Киноглас“ (1921–1928), „Кино“ 
(1927–1936)226. Най-дълголетното издание в областта на филмово-
то изкуство е списание „Нашето кино“, излизало от 1924 до 1936 го-
дина, а негов главен редактор през целия период е Панталей Матеев 
Карасимеонов – поет, журналист и един от пионерите на българска-
та филмова критика, познат и под псевдонима ПУК. Страниците на 
списание „Нашето кино“ са поле за изява на редица наши интелек-
туалци, които пишат за филмовото изкуство. Освен това в него се 
публикуват и преводни статии на утвърдени световни кино теорети-
ци като Бела Балаж, които не анализират само нашето кино (обратно 
на заглавието на списанието), а и световни филмови процеси, меж-
дународни филмови звезди, както и информация за техническите но-
вовъведения в света на киното. Сред редовните сътрудници на списа-
нието са: писателят Павел Вежинов, кинотеоретикът Кирил Кръстев, 
Фани Попова-Мутафова,Чавдар Мутафов. 

Киноизследователят Александър Янакиев подчертава, че „меж-
ду групата интелектуалци, които през 20-те години често се занима-
ват с проблемите на киното, изпъкват имената на Чавдар Мутафов и 
съпругата му Фани Попова-Мутафова. Техните статии демонстрират 
ерудиция и проницателност. Натрупаният филмов опит им позволява 
да имат изключително верен критерий при оценка на текущите фил-
мови явления“227. Един от многобройните примери в неговата книга 
„Синема.bg“ е според него „блестящото начало на статия от Чавдар 
Мутафов“: „Когато американецът поиска да бъде сантиментален, той 
се вдетинява. Жената за него става изведнъж малко момиченце, при-

226 Данните за годините са взети от дисертация за получаване на научно-образователна 
степен „доктор“ – „Български печатни издания за кино в България (1913–1944)“ на Росен 
Спасов.

227 Янакиев, Александър. Синема.bg, – София: Титра, 2003, с. 44.
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лично на фарфорова кукла или старинен медальон, безкрайно нежна 
и безкрайно добродетелна, и все пак американка: хитра и храбра, дете 
на спорта и големия град – и на лукса. Може би и фантазията на аме-
риканеца е наивна за европейците. […] Може би американският фер-
мер спокойно дочита своята библия, след като през деня се е стрелял 
със съседа си – защото това занятие не му пречи да бъде добродете-
лен, но това е наивна добродетел, едновременно дивашка и смешна, 
примесена със сълзи и хладнокръвна алчност.“228

Може да се обобщи, че критическите отзиви и статии заемат поч-
тено място в зората на българския киноживот, а участието на писате-
ли като Чавдар Мутафов предизвиква интерес дори и у днешните чи-
татели.

Т. Д.

228 Мутафов, Чавдар. // Нашето	кино, № 44, 28.10. 1925. Цит. по: Янакиев, Александър. 
Синема.bg, – София: Титра, 2003, с. 45.
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СТУДЕНАТА ВОЙНА

След Втората световна война започва Студената война. Терминът 
принадлежи на британския писател Джордж Оруел, който го използва 
за първи път в есето си „Ти и атомната бомба“. Той пише: „Може би 
пред нас се задава не общ крах, а епоха, която ще е ужасяващо устойчи-
ва, подобно на робовладелските империи от древността... това е един 
вид мироглед, един вид убеждения и социална структура, която вероят-
но ще надделее в дадена държава, която е едновременно непобедима и 
в постоянно състояние на „студена война“ със своите съседи“.229

По време на Студената война изкуството става оръжие за прокла-
миране на представите за „две култури“ – капиталистическа и социа-
листическа и за две различни идентичности – източна и западноевро-
пейска, отсам и оттатък „желязната завеса“.

Понятието „желязна завеса“ се свързва с прочутата реч на Уин-
стън Чърчил пред аудитория в Уестминстърския колеж във Фултън, 
Мисури на 5 март 1946 г. „Сухожилията на мира“, по-известна като 
„Реч за „желязната завеса“.

Уинстън	Чърчил	произнася	„Реч	за	„желязната	завеса“	
в	Уестминстърския	колеж	във	Фултън,	Мисури,	5	март	1946

229 Orwell, George. You and the Atomic Bomb, Tribune, 19 October, 1945. http://orwell.ru/
library/articles/ABomb/english/e_abomb 
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В нея влиятелният британски политик прави своя недвусмислен 
коментар на следвоенната политическа ситуация в Европа, която де-
сетилетия наред ще бъде поддържана и ще насажда антагонизъм меж-
ду държавите „отсам“ и „оттатък“: „от Шчечин на Балтийско море до 
Триест на Адриатическо море желязна завеса се е спуснала над кон-
тинента. Зад тази линия лежат всички столици на древните държави 
от Централна и Източна Европа. Варшава, Берлин, Прага, Виена, Бу-
дапеща, Белград, Букурещ и София, всички тези известни градове и 
населенията около тях лежат в това, което трябва да нарека Съветска-
та сфера и всички са предмет под една или друга форма, не само на 
съветско влияние, но и на много висока и в много случаи увеличава-
ща се степен на контрол от Москва.“230

Тази „желязна завеса“, разцепила Европа, е може би най-красно-
речивият символ на новата конфронтация, възникнала след Втората 
световна война като политическо противопоставяне между Съвет-
ския съюз с новоприсъединилите се към него сателитни държави и 
САЩ с техните съюзници. Това полага началото на Студената война. 
След конференциите в Ялта и Потсдам на „трите големи“ Сталин бук-
вално получава България, Полша, Румъния, Унгария, Югославия. В 
Берлин, Виена и Прага са оставени руските войски. Земите на опус-
тошена Европа са разпределени между великите сили. Много скоро 
обаче страхът от руската експанзия сковава западния свят. Заложник 
в тази нова битка става Берлин, превърнал се във фронтова линия, по 
която по-късно през 1961 г. започва да се изгражда чудовищната Бер-
линска стена, разрушена едва през 1989 г.

Й. С.

230 Churchill, Winston. The Sinews of Peace (Iron Curtain Speech). Westminster College, 
Fulton, Missouri, March 5, 1946.
https://winstonchurchill.org/resources/speeches/1946-1963-elder-statesman/the-sinews-of-peace/ 
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БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА  
СЛЕД 9.ІХ.1944 Г.

За българската литература периодът след 9.ІХ.1944 г. се характе-
ризира с поразително припокриване между партийни постановления 
и художествено твор чест во. В годината на „великия прелом“ с прес-
тъпна лекота започват да се рушат традициите на българската кул-
тура, зачертават се автори и произведения, поставят се идеологиче-
ски етикети, естетическите процеси насилствено се полагат в тесните 
рамки на социалистическия реализъм. Пос ти га не то на трайни резул-
тати и перспективен ефект в идеологическото ма ни пу ли ра не на лите-
ратурата изисква както забрана на автори, творби и факти, така съз-
даването на нови „истини“ за литературната ис тория. Пенчо Данчев 
– един от най-правоверните литературни критици, който властово на-
лага новия, идеологически деформиран литературен канон, е автор на 
статия със значението на законопроект, определящ забранените книги 
и писатели. Неговите изисквания са категорични: „Да се направи кла-
сифициране на писателите на бур жо аз ни и пролетарски“, „да се от-
страни присъщия на буржоазната наука метод за последователността 
и приемствеността в развитието на литературата“231.

Отменяйки приемствеността в духовния живот, П. Данчев ста-
ва основоположник на разделянето на българската литература, на 
житейския и творческия път на писателите на периоди – приемливи 
или не отговарящи на нормите на социалистическия реализъм. Пър-
вата жертва на разполовяването е д-р Кръстьо Кръстев, който спо-
ред П. Данчев, преминавайки през един кратък просветителски етап 
се „развива от дребнобуржоазен радикализъм до буржоазната иде-
ология – прикривана най-често под маската на аполитичността“232. 
Още един грях има редакторът на сп. „Мисъл“. Той става идеолог 
на „социална група“, чиито членове „продължиха своята служба на 

231 Данчев, П. Върху програмата за български език и литература в учили щата. – 
Литературен фронт, бр. 41, 7.11.1947, с. 3.

232 Данчев, П. За идейния път на д-р К. Кръстев. – Философска мисъл, № 2, 1947, с. 119–131.
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страната „Златорог“ и намериха своя логичен завършек в култур-
но-литературния отдел на в. „Зора“ и гнусните критики на фашиста 
Йордан Бадев“.

С това изречение за няколко поколения е зачертана културната 
история на България. Твърде опасната за времето на унификация и 
обезличаване „социална група“, всъщност е първият интелектуален 
кръг. Д-р К. Кръстев, Пенчо Славейков, Пейо К. Яворов и Петко Ю. 
Тодоров със своето творчество осъществяват важна културна мисия 
през 90-те години на XIX в. и началото на XX в., опитвайки се да 
наложат нова, модерна доминанта в духовния живот, възпитавайки 
чрез произведенията и статиите си елитен художествен вкус, при-
лагайки европейски критерии към все още твърде изолираната, ре-
алистично-патриархална бъл гар ска литература. Но преди всичко те 
са свободни творчески ин ди ви ду ал ности, направили своя естетиче-
ски и екзистенциален избор, който десетилетия след смъртта им, ко-
гато имената им отдавна са се превърнали в знак за класичност, се 
оказва несъвместим с тесните, догматични рамки на социалистиче-
ския реализъм.

Творчеството на П. К. Яворов категорично е разделено на две час-
ти. Първият период получава похвално-положителна оценка, защо-
то е обозначен като реалистично-социален, повлиян от кратки социа-
листически увлечения. Вторият период след „пагубния“ престой във 
Франция (Нанси, 1907 г.) и „фаталната“ среща с френските символи-
сти отклонява поета в лабиринтите на модернизма и декадентството. 
Това прави неговите стихове неприемливи за наложената идеологиче-
ска стерилност в литературата.

В този контекст най-тежка е присъдата над П. П. Славейков, за-
щото нито една част от творчеството и личността му не могат да се 
вместят в рамките на класово-партийния подход. Статията на П. Дан-
чев, посветена на поета има недвусмисленото заглавие „За иде о ло ги-
ята на Пенчо Славейков“233. От нея научаваме, че „интуитивизмът на 
Сла вейков е типично упадъчно буржоазно философско направление. 
То е ес тест вено породилият се светоглед на обезверения буржоазен 
ин те ли гент“. Поетът, който разширява философско-интелектуални-
те про стран ства на поезията и с това превърнал се в основоположник 

233 Данчев, П. За идеологията на Пенчо Славейков. – Философска мисъл, № 3–4, 1947, с. 190–228.
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на българския мо дер низъм се оказва антидемократ, който „пръв внася 
ан тихума нис тич ни черти в нашата литература“234.

Бихме ли могли да приемем, че това е един от възможните начи-
ни за тълкуване на художествени текстове? Раз бира се, ако той е из-
ява на личния естетически вкус на комуниста кри тик Пенчо Данчев. 
Но тук става дума не за демонстрация на собствените кри тически 
мнения и идейни убеждения, а за политическата система, която нала-
га пълна иден ти фи ка ция между литературната критика и партийните 
пос та нов ле ния, която изисква заличаване на границата между твор-
чеството и идеологията, между художественото произведение и по-
литическата информа ция. Във времето, обозначено вече от история-
та като период	на	култа	към	личността се извършват най-жестоките 
поражения върху бъл гар ска та кул ту ра – убити са едни от най-видни-
те български интелектуалци. Тези, които остават живи са обречени 
на мизерно съществуване, а делото им е заклеймено като буржоаз-
но или фашистко. Худо жест ве ни те произведения отразяващи нова-
та социално-политическа ситуация са репродуциращ се шаблон на 
работническо-селски сюжети, с открояващ се ярък поло жи те лен ге-
рой – най-често партиен секретар, кой то води героична борба сре щу 
враговете. В оптимистичния финал, разбира се, побеждава добро то и 
лошите са строго наказани. От посредник в социокултурното про ст-
ран ство литературната критика се превръща в цензор, който не ана-
ли зира, а осъжда. Наложеният стил е императивен, нюансирани-
те мнения се приемат за отклонение от нормата, интерпретацията на 
художест ве ни те творби се заменя в най-добрия случай с илюстрати-
вен преразказ на съ дър жанието, морал но-етичните внушения на про-
изведенията се из раждат в гръмогласни лозунги.

Тази еднозначност в духовното прост ран ство се постига чрез ли-
шаване на обществото от коректив – нравст вен, идеен и ес те ти чески. 
Литературните издания от преди 9.IX.1944 г. са спрени, техните ре-
дактори и сътрудници или не са между живите или им е наложено 
принудително мълчание. Емблематична в този смисъл е съдба та на 
създателя на най-продължителното и най-стойностното българско ли-
тературно списание „Златорог“ – Владимир Василев. Неговото име се 
превръща в едно от най-строго охраняваните табу та през последните 

234 Данчев, П., За идеологията на Пенчо Славейков. – Философска мисъл, № 3–4, 1947, с. 204.

18.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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десетилетия, а съ труд ни ците на неговото спи сание – най-талантливи-
те български писатели, поети, критици са заклеймени с ироничното 
компанията	 около	„Златорог“, или с пренебрежителната квалифи-
кация златорожщина. Това задълго ги поставя в ситуацията на по-
дозрение в неблагонадеждност.

Изтласквайки в периферията на духовния живот ли те ра тур на та 
традиция чрез създаването на деформирана и тенденциозно не вяр-
на представа за нея се налага митът за новаторството на социа лис ти-
ческата литература. Без да отрича родството си с миналото, но само с 
неговите прогресивни,	реалистични тенденции, по ли ти чес ка та власт 
превръща художествената творба от естетически факт ситуиран в со-
циокултурното пространство, в идеологически фак тор манипулиран 
от класово-партийния подход.

Е. Т.
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В ПЛЕН НА КУЛТУРНОТО ИНЖЕНЕРСТВО 
(1944–1956)

Насилственото налагане в България на комунистическо управле-
ние от съветски тип след края на Втората световна война и свърза-
ните с него политически, икономически и културни трансформации 
превръщат българското изкуство в обект на културно инженерство. 
Новата българска власт, установена на 9.09.1944 г. с помощта на съ-
ветската армия, бърза да одържави средствата и мощностите, с кои-
то у нас се създават и се разпространяват културни продукти. Що се 
отнася до киното това се извършва много бързо – още преди края на 
1944 г. е подготвен проект за Наредба – закон за държавен монопол 
върху вноса и разпространението на филми. В началото на 1945 г. са 
формулирани и главните задачи на създадената през 1941 г. и прео-
бразувана от новата власт фондация „Българско дело“: „създаване на 
високопрофесионални национални кадри, изграждане на национален 
киноцентър като основа за снимане и обработка на български фил-
ми и провеждане на широка програма по кинефициране на страната 
и издигане на кинокултурата чрез подходящ репертоар“235. През май 
1945 г. търговският директор на фондацията пише на министъра на 
пропагандата, че е нужно съветското правителство да бъде уговоре-
но „да ни изпрати един щаб от няколко души, а именно: един добър и 
с добър похват за инструкции кинорежисьор, един художник-поста-
новчик, един оператор за художествена продукция, един вещ майстор 
на художествено осветление, един художник-монтажист, един гри-
мьор и един художествен съветник.“236. На 15.10.1946 г. влиза в сила 
Законът за кинокултурата, един от първите закони, гласуван в името 
на Народна република България237. Очевидно той е толкова важен за 

235 БНФ, ф. „Българско дело“. Цит. по: Янакиев, Александър. Изграждане на со циалис-
тическата кинематография.. – В: Синема.bg. Сто години филмов процес: личности/филми/
ки на. – София: Титра, 2003, с. 183.

236 Пак там, с. 183.
237 Държавен	вестник, № 253, 14.10.1946. Министерство на информацията и изкуствата, 

Указ № 28.
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управляващите, че е гласуван преди законите за национализация на 
промишлеността, банките и едрата градска собственост и преди зако-
на за кооперирането на селското стопанство. Според чл.1 на този за-
кон: „Държавата се грижи за правилното развитие на кинокултурата в 
страната“238. Управлението на кинематографията е възложено на Ми-
нистерството на пропагандата, по-късно преобразувано в Министер-
ство на информацията и изкуствата, а през 1947 г. трансформирано в 
Комитет за наука, изкуство и култура.

Пълното одържавяване на филмовото производство в България 
става също през 1947 г., с приемането на Закона за кинематографията. 
Авторите му от Комитета за наука, изкуство и култура, начело с Въл-
ко Червенков, копират по същество останалите закони за национали-
зацията. По силата на този закон фондация „Българско дело“ се пре-
образува в Държавно предприятие „Българска кинематография“ при 
Комитета за наука, изкуство и култура, на когото се възлагат върхов-
ното ръководство и надзорът върху кинематографията. Според гл. ІІ 
на закона: „Национализация“, комунистическата държава присвоява 
мощностите и всичкия материал на трудно проходилото, но започна-
ло да се утвърждава през 40-те години, българско кино. Това е имуще-
ство за „по предварителни и непроверени изчисления на комисията 
[по национализацията], вероятно над 700–800 милиона лева.”239 Нещо 
повече, прави се опит цялата история на нашето кино, предхождаща 
одържавяването му, да бъде заличена и забравена, а когато това е не-
възможно – омаловажена до крайност и да се наложи митът, че бъл-
гарското кино всъщност започва едва с държавното производство, мо-
нополизирано от комунистическата власт.

Непотвърдените документално думи на Ленин „От всички изку-
ства за нас най-важно е киното“, са лозунг, под който се развива ки-
ното във всички страни от Съветския блок, в това число и в България. 
Независимо дали съветският пролетарски вожд наистина е издигнал 
този лодунг, особеното място на киното в системата на тоталитарната 
култура е неоспоримо – заради огромните пропагандни взможности 
на седмото изкуство, основаващи се върху илюзията за достоверност, 

238 Пак там.
239 ЦДА, ф. 383, оп. 1, а. е. 137, л. 77. Цит. по: Янакиев, Александър. Изграждане на 

социалистическата кинематография. – В: Синема.bg. Сто години филмов процес: личности/
филми/кина. – София: Титра, 2003, с. 217.
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присъща на движещото се изображение. Не по-малко важно е обстоя-
телството, че киноизкуството се създава по индустриален път, което 
дава възможност за тотален институционален контрол върху творче-
ския процес още в най-ранните му фази. Управляващите напълно ос-
ъзнават пропагандния потенциал на киното и формулират партийната 
си политика в документите на V конгрес на БКП (1948) така: „трябва 
да се развие в максимални размери използването на киното като едно 
от най-мощните средства за въздействие върху населението.“240.

С чл. 10 от Закона за кинокултурата се създава „единен държавен 
производствен киноцентър, мястото, на което се отчуждава по реда 
на чл. 11 и последващите от Закона за отчуждаване на недвижими-
те имоти за държавна и обществена полза“241. Така комунистическа-
та държава се ангажира с изграждане на производствени мощности и 
превръща българското кино в държавно изкуство, а от тука и в сред-
ство за културно инженерство, в инструмент за пропагандиране и ле-
гитимиране на комунистическата идеология. Официалното схващане 
е, че в социалистическото общество отношението към киното е „от-
ношение, лишено от търговско спекулативни съображения, изградено 
единствено върху високата оценка за ролята на това изкуство, за не-
говата необходимост като съставка от общата култура на страната“242.

От своя страна СССР активно подпомага усилията на местните 
български политически структури да бъде усвоена съветската систе-
ма на социалистическо държавно производство на филми. От Москва 
пристигат консултанти, които следят създаването на първите български 
държавни филми. През 1947 г., по лични указания на Георги Димитров 
в московския Висш държавен институт за киноизкуство (ВГИК) са из-
пратен първите български студенти по кино. От 1946 г. съветски спе-
циалисти работят по проект за изграждане в България на Национален 
киноцентър, чийто строеж започва в Бояна през 1949 г. През 1954 г. е 
осъществена и първата съвместна българо-съветска филмова продук-
ция, „Героите на Шипка“, с режисьор Сергей Василиев.

Съвместният екип работи върху филма близо две години. Из-
вършва се огромна подготвителна работа по проучване на докумен-

240 Кино	и	фото, 1948, № 14, с. 2.
241 Министерство на информацията и изкуствата, Указ № 28. // Държавен вестник, бр. 

253, 14.10.1946.
242 Шоселов, Рашо. Киноизкуство, родено от свободата. // Киноизкуство, 1965, № 9, с. 53.
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ти, терени за снимки и реалии от епохата. Съветската постановъчна 
група пристига в България с десетки вагони технически съоръже-
ния, снимачна апаратура, реквизит и пиротехника. Част от костюмите 
и реквизита на филма са автентични експонати от българските исто-
рически музеи. За масовките са ангажирани армейски и флотски по-
деления. Поставят се многобройни мащабни сцени – преминаването 
на Дунав от руската армия; боевете при Плевен, Стара Загора и Шей-
ново; отбраната на Шипка, в които участват десет хиляди статисти. 
Имуществото на снимачната група се пренася със стотици железо-
пътни вагони и десетки коли. За петдесетте българи в постановъчния 
екип и двадесетимата български актьори, между които Константин 
Кисимов, Николай Масалитинов, Петко Карлуковски, Апостол Ка-
рамитев и Катя Чукова, филмът става истинска професионална кине-
матографична школа, която оказва влияние върху по-нататъшните им 
творчески прояви.

Копродукцията е удостоена с Наградата за режисура на Между-
народния кинофестивал в Кан през 1955 г. – първи международен 
успех от такъв ранг на филм с българско творческо участие, и то на 
най-престижния международен фестивал.

Независимо от факта, че промените след 1944 в българското кино 
са насилствени и в голяма степен са резултат от съветското култур-
но инженерство, превръщането на държавата в единствен, доста-
тъчно мощен филмов продуцент категорично изиграва положителна

„Героите	на	Шипка“,
режисьор	Сергей	Василиев,	1954																																											



279

													Катя	Чукова	в	ролята	на	Йонка

роля за развитието на националната киноиндустрия. Независимо от 
идеологическата си обвързаност, българското социалистическо кино 
придобива висока социална значимост и за първи път в нашата исто-
рия получава реална възможност да се конкурира по обществен инте-
рес и въздействие с „традиционните“ изкуства – литература, театър, 
музика и изобразително изкуство.

И. Б.
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МУЗИКАТА ПОД НАТИСКА  
НА ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА ЦЕНЗУРА

Съвременната историческа наука не спори относно факта, че 
„политическият поврат в България след края на Втората световна 
война се дължи преди всичко на голямата геополитическа промяна 
– преминаването на Източна Европа от сферата на прозападните ин-
тереси [...] към съветската сфера на влияние. Решителната роля на 
външния фактор е видима не само в периода на налагане на съвет-
ския модел на държавен социализъм в България, но и в хода на него-
вото развитие, а и при неговия крах през втората половина на 80-те 
години“.243

Още в края на 40-те години държавата вече управлява и кон-
тролира всички сфери на художествената култура, при това здра-
во стъпила върху силовите идеологически механизми на сталини-
зма, а формулата на социалистическия реализъм бива налагана като 
единствено	правилен	художествен	метод. Последвалите репресии 
по идеологически причини пряко засягат редица видни музиканти, 
между които Трифон Силяновски, Георги Тутев, Димитър Ненов, 
Асен Овчаров, Леа Иванова, Александър Николов (известен като 
Сашо Сладура).

В спомените си за това време композиторът Иван Спасов говори 
за конюнктурна деформация на естествения художествен процес.244 
Направленията в изкуството по това време, поощрявани от новата 
власт, силно редуцират творческия полет на личността. Те стимули-
рат главно плакатната изразност, откритата политическа пропаган-
да, химните, прославящи героичното минало, романтиката на труда 
и съзиданието, новия положителен герой, гръмкия патриотизъм. Во-
деща роля в сферата на музиката се възлага на масовата песен, как-

243 Баева, Искра. Българският социализъм след Втората световна война като из сле до ва-
телски проблем – В: Изследвания по история на социализма в България 1944–1989. – София: 
Център за исторически и политологически изследвания, 2010, с. 10.

244 Спасов, Иван. Животът ми. Опит за реконструкция на една разпиляна мозайка – 
Пловдив, 1993, с. 43.
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Документиран	запис
на	„Шумете	дебри	и	балкани“

(м.	Л.	Пипков,	т.	М.	Исаев)	–	химн-емблема
																					на	деветосептемврийските	събития

то и на симфоничния, оперния и ораториалния жанр. Така, в края на 
40-те и началото на 50-те години се създават редица произведения на 
епико-революционна тематика, включително например Симфония 
№ 2 „Майска“ и увертюра „Девети септември“ от Панчо Владигеров, 
две симфонии от Петко Стайнов, симфонична поема „Кървава пе-
сен“ и „Празнична увертюра“ от Веселин Стоянов, множество хорови 
творби в духа на масовата песен.

Интимните ракурси и тънкостите на психологическия творчески 
поглед, свързан с авангардните идеи в полето на музикалния модер-
низъм, както впрочем и някои страни на модната забавна музика, не 
се вписват в контекста на социалистическата култура с нейните ак-
центи върху колективното начало за сметка на индивидуалността. 
Поне в доминиращата официозна среда, част от която е и Съюзът на 
българските композитори, престижните знаци в изкуството по това 
време се съизмерват с други категории. В условията на централизи-
рана културна политика, шансовете за някакви отклонения от „пра-
вилната линия“ в създаването и разпространението на музика са на 
практика невъзможни. Неслучайно на модернизмите, а и на музикал-
ното забавление се гледа с подозрение – рефлексия и на трайно уста-
новени ценностни нагласи спрямо изразността, наблюдавана в полето 
на популярните жанрове (тълкувани като плод на „упадъчно“ буржо-
азно влияние!). Така, в обсега на остро критикуваните насоки в му-
зиката попадат не само модернистките тенденции, но и популярните 
жанрове. Новата власт отхвърля шлагерите, тангата и оперетите като 
израз на вражеско буржоазно влияние. Нарастващата стагнация в ус-
ловията на тоталитарен режим, забулен в опасения от „идеологическа 
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диверсия”, както впрочем и насочването към принципите на норма-
тивната естетика (далеч не само „българска“ тенденция!) отглеждат 
една по-скоро стерилна представа за художественост. Свързана с пом-
позните, а и санкциониращи жестове на официозната култура, такава 
представа толерира негативизъм спрямо нотките на открита радост-
ност в музиката, тълкувана при това като плоска, еднозначна катего-
рия, която сякаш няма много общо с интелектуалния простор на ар-
тистичното преживяване.

Показателна в този смисъл е забраната на първата българска опе-
рета върху актуален съвременен сюжет: „Деляна“ от Парашкев Хад-
жиев. По думите на Р. Каракостова, „независимо от премиерния успех 
на творбата (12 октомври 1952), в резултат на разгромяващата редак-
ционна статия „Вредно произведение“ на в. „Работническо дело“245 – 
след дванайсетото представление (което демонстративно е напуснал 
министър-председателят Вълко Червенков!), оперетата е свалена от 
афиша на театъра. А последвалата официозна публикация – „Изводи 
на Комитета за наука, изкуство и култура“ – квалифицира случая като 
„груба идеологическа грешка“ и обявява предприемането на радикал-
ни, драстични мерки срещу „всяко подценяване и изоставане по идео-
логическите въпроси“ във всички области на изкуството, висшето об-
разование, културата и науката“.246

Указанията „отгоре“ нареждат не само какво, но и как да се пише. 
В края на 40-те и началото на 50-те години редица млади български 
композитори усвояват нови творчески подходи. Те биват подлагани 
на остра критика, особено след прословутото Постановление на По-
литбюро на ЦК на ВКП (б), публикувано през февруари 1948 г., ко-
гато мрачната сянка на Жданов, близък съратник на Сталин и идео-
лог на социалистическия реализъм, затяга методите на „борбата с 
формализма“ и неконвенционалните опити в областта на атонална-
та музика. Под ударите на Постановлението в Съветския Съюз попа-
дат композитори като Дмитрий Шостакович,Сергей Прокофиев,Арам 
Хачатуряни др. В България критиките са насочени не само към мла-
дите тогава Лазар Николов и Константин Илиев, но и към утвърдена-
та фигура на Любомир Пипков, независимо от факта, че той споделя 

245 Редакционна. Вредно произведение. // Работническо дело, № 301, 27 окт. 1952.
246 Каракостова, Румяна. Идеята Държавен музикален театър и проекцията ѝ в 

националния репертоар до края на ХХ век. – София: Марс-09, 2012, с. 35–36.
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пролетарските идеи още от времето на съзряването си като творческа 
личност през 20-те години. Както отбелязва композиторът К. Илиев, 
имената на емблематични личности в развитието на европейската му-
зика като А. Шьонберг, А. Берг, И. Стравински, П. Хиндемит и други 
съвременни композитори са напълно премахнати от дневния ред на 
музикалния живот.247

Независимо от идеологическите бариери, младите композитори, 
между които К. Илиев, И. Спасов, А. Райчев и Г. Тутев, не се отказ-
ват от творческите си интереси и продължават да прокарват аван-
гардни идеи в новата българска музика през 50-те и 60-те години. 
Стимул в това отношение са водещи музикални събития, наблюда-
вани отблизо във Варшава, Прага, Будапеща. И. Спасов например, 
учил във Варшава, гледа на Полша като на втора родина, отбеляз-
вайки, че по това време Варшава е един от световните центрове за 
нова авангардна музика. Той си спомня с особен респект за срещи-
те си с В. Лютославски и К. Пендерецки.248 К. Илиев, учил в Пра-
га, вижда в личността на А. Хаба (наред с Шьонберг и Стравински) 
един от най-великите умове в съвременната музика.249 Към групата 
на музикантите с последователни интереси в областта на съвремен-
ната музика по това време се вписват и имената на В. Казанджиев и 
Л. Николов, който още в края на 40-те години активно работи в това 
направление.

С процеса на „размразяване“ след Априлския пленум през 1956 г. 
цензурата върху изкуствата се омекотява. Но не съвсем. Същата годи-
на се провежда преглед на произведения от млади музиканти. Остри 
оценки получават представените творби от К. Илиев, Л. Николов, С. 
Пиронков, В. Казанджиев, И. Спасов. Критикуват ги заради характера 
на композиционните подходи и изразните средства, заимствани от ар-
сенала на западноевропейското модернистко изкуство и проникване-
то на чужди интонации в т.нар. общ тон. В обзорна статия П. Стайнов 
отбелязва, че общата панорама, която общо взето утвърждава нацио-
налния облик на нашата съвременна професионална музика, включва 
и автори, чието творчество „рязко се отклонява от основната линия. 

247 Илиев, Константин. Слово и дело. – София: ЛИК, 1997, с. 32.
248 Ангелов, А. Иван Спасов. 60 стъпки по пътя към Храма. – София: ИК „Хермес”, 

1994. с. 130.
249 Илиев, Константин. Слово и дело. – София: ЛИК, 1997, с. 197.
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В името на съмнително новаторство те внасят в нашата музикална 
практика музикално-изразни средства, чужди от съвременна идей-
но-естетическа гледна точка музикално-изразни средства, заимства-
ни от западноевропейското модернистично изкуство.“250 Както гово-
ри историята обаче, тъкмо тези автори ще формират част от силните 
страни на българския път в съвременната музика през втората поло-
вина на ХХ век.

След 1956 г. настъпва време на относителна либерализация в на-
ционалната културна политика, но след чешките събития през 1968 г. 
идеологическият диктат наново напомня за „силните на деня“.

Стагнацията в края на 40-те и началото на 50-те години е оче-
видна и от гледна точка на достъпа до актуална музикална информа-
ция. Непосредствено след Втората световна война българите едва ли 
подозират предстоящото идеологическо противопоставяне между 
Изтока и Запада, последвалото информационно затъмнение или на-
пример безпощадната критика спрямо следвоенната мода на суин-
га. Поне до 1947 г. България е изложена не само на съветско, но и на 
американско влияние, включително посредством прожекциите на на-
шумели американски филмови мюзикъли.

Ситуацията рязко се променя след 1948 г. Пътищата за прониква-
не на актуална музикална информация съществено се различават от 
обичайните канали в западния свят. Тук едва ли може да се говори за 
някаква роля на иначе мощната западна музикална индустрия. Кана-
лите в тази насока са по-скоро проблематични, плод на епизодично, 
неформално проникнала информация. Съществена роля в това отно-
шение изиграват музикалните емисии на западни радиостанции като

Лени	Вълкова,	Александър	Николов
и	Леа	Иванова	по	време
на	концертно	изпълнение	през	1948																									

250 Стайнов, Петко. По някои въпроси на съвременната българска музика // Българска 
музика, 1956, № 8, с. 2. 
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Радио Люксембург, Би Би Си, Радио Монте Карло, „Гласът на Аме-
рика“ (VOA). Въпреки опитите за заглушавания на „вражеските“ ра-
диостанции, техните емисии отварят пролука в музикалното огра-
мотяване на запалени ентусиасти с интереси в областта на джаза, 
рокмузиката и музикалния авангард.

По съветски образец през 50-те години музиката за забавление 
вече носи названието естрада. С ускорената миграция към градовете 
естрадата придобива изключителна популярност. Невъзможността да 
се забрани напълно западното влияние води до относителна свобода в 
развитието на този жанр, осъзнаван впрочем като тукашна, социалис-
тическа алтернатива на буржоазната популярна култура. За този род 
музика започват да пишат композитори, между които Йосиф Цанков, 
Жул Леви, Парашкев Хаджиев, Емил Георгиев, Морис Аладжем, Бен-
цион Елиезер, Петър Ступел, Иван Стайков, Димитър Вълчев, Ан-
гел Заберски, Борис Карадимчев, Атанас Бояджиев, Тончо Русев и др. 
Сред певците се открояват Леа Иванова, Лиана Антонова, Лени Въл-
кова, Маргрет Николова, Ирина Чмихова, Георги Кордов, Видин Дас-
калов, Мими Николова, Росица Николова и др. Важен момент в отно-
сителната либерализация, свързан с развитието на естрадната музика 
е провеждането на първия „Стършелов спектакъл“ през 1954 г. Съз-
даден в сътрудничество с Валери Петров, Христо Ганев и Борис Ап-
рилов, както и някои от бъдещите актьори на „Сатиричния театър“ и 
режисьора Стефан Сърчаджиев, спектакълът има огромен успех. Ор-
кестърът, свирил на представлението, полага началото на концертите 
в клуб БИАД и зала „България“, формирали в някаква степен лицето 
на българската забавна и джазова музика през 50-те години.

Пак по съветски образец през 1951 г. се създава Националният 
ансамбъл за народни песни и танци „Филип Кутев“, който открива 
нови перспективи по отношение на осъвременяването и сценичното 
претворяване на фолклорната традиция. Основател и главен худо-
жествен ръководител на ансамбъла е композиторът Филип Кутев. Ръ-
ководител на танцовата група е Маргарита Дикова работила дълги го-
дини в областта на българските народни танци.

Въпреки изолацията и застоя в края на 40-те и началото на 50-те 
години, българската музикална култура не скъсва с ориентацията си 
към модернизиращи прозападни тенденции в изкуството. Нещо, кое-
то за българите – поне от средата на ХIХ век – е доминиращ знак на
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Част	от	състава	на	ансамбъла	с	композитора	Филип	Кутев

социокултурно поведение. Друг е въпросът, че процесът на модерни-
зиране в контекста на българската културна ситуация има своя специ-
фика, която трудно може да бъде окачествена като повърхностна ре-
флексия на някакъв моден диктат. Още повече, че и в трудните години 
след Втората световна война стимул в този процес продължава да 
бъде не просто любопитството към света, но и естествената вътрешна 
потребност от жизнени алтернативи, усетени в новите актуални фор-
ми в изкуството.

К. Л.
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ОГОЛВАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ПОЛЕТА  
В КИНОТО, РЕПРЕСИИ И ЦЕНЗУРА

Новата власт налага в изкуството стил, произведения и автори, 
които обслужват политическите ѝ цели. Методите за въздействие 
са най-разнообразни – от лансиране на верни на режима автори до 
инкриминиране на произведения и физическа разправа с политиче-
ски неудобни интелектуалци и артисти. Особено място в тази сис-
тема на репресии заемат издаването на идеологически предписания 
от страна на партийните апаратчици и следенето на изпълнението 
им във всяко конкретно произведение. Към края на 40-те години на 
повечето от хората, които създават и развиват нашето предвоенно 
игрално кино е забранено да работят по игрални проекти – допус-
кани са единствено до кинохрониката и производстовото на науч-
нопопулярни филми. Най-фрапиращ е случаят с Александър Вазов, 
създател на върховото постижение на българското предвоенно кино, 
„Грамада“ (1936 г.).

В този контекст не е изненадващо например, че с глава V на За-
кона за кинокултурата (1946 г.), озаглавена „Надзор върху картини-
те за публично представяне“ фактически се уреждат принципите на 
комунистическата цензура, като с членове 18, 19 и 20 на този закон 
„се установява върховен административен, технически, художест-
вен и идеен надзор върху всички кина и всички филми, които се про-
жектират в страната, който се възлага на Министерство на информа-
цията и изкуствата... Всички видове кинокартини, надписи, обяви, 
плакати, фотоснимки към тях, които се внасят от чужбина или се про-
извеждат в страната от частни лица или дружества върху нормален 
или тесен филм, не могат да се представят или излагат публично без 
предварително разрешение на Министерството на информацията и 
изкуствата.“251 Министърът на информацията и изкуствата назнача-
ва, осъществява този надзор чрез специална комиссия, съставена от 

251 Държавен	вестник, № 253, 14.10.1946. Министерство на информацията и изкуствата, 
Указ № 28.



288

представители на Дирекцията на печата и пропагандата, на Минис-
терствата на вътрешните работи, народното просвещение, социална-
та политика и войната, на Камарата на народната култура и на фонда-
ция „Българско дело“. Всяка от тези организации е представена с по 
един член. Начело на комисията стои директорът на изкуствата или 
назначен от него заместник.

За разлика от първите години на съветското кино, когато про-
цесът на формиране на кинематографията според новите идеоло-
гически принципи протича повече или по-малко творчески, а от ес-
тетическа гледна точка – дори авангардно, в новообразувания след 
Втората световна война Съветски блок Москва развива планомерна 
и добре организирана дейност за „привеждане“ на всяка национална 
кинематография в съответствие с тоталния държавен контрол и вече 
втвърдената естетика на съветското кино. В България се създава кон-
тролирана от държавата Сценарна комисия, без чието одобрение е не-
възможно да бъде пуснат в производство нито един филмов сценарий. 
В „Решение за работата и състоянието на Сценарната комисия и бъ-
дещата ѝ дейност“ от 1950 г. буквално се казва: „политически грешки 
не се оказаха. Сценарната комисия е провеждала правилно съветския 
опит и съветската практика в своята работа“252.

В тази обстановка през февруари 1951 г. на екран излиза филмът 
„Тревога“, реж. Захари Жандов. Става дума за екранизация на едно-
именната драма на Орлин Василев от 1948 г., вече поставена в На-
родния театър. Според Иван Попиванов пиесата е написана „вдъхно-
вено и внушително“ и „основните ѝ идейни концепции се предават 
без елементарна декларативност или гола риторичност, създадени са 
живи образи и отношения.“253 Във филма е точно обратното – на ек-
рана отношенията между персонажите изглеждат неестествени, речта 
на героите е декларативна и реторична. На всички нива на произведе-
нието може ясно да се проследи как цензурата упражнява идеологи-
чески диктат още на етап създаване на филма.

Филмът „Тревога“ стига до екран след множество драматични пе-
рипетии, описани и подробно анализирани от Неда Станимирова в 

252 ЦДА, ф. 383, оп. 3, а.е. 6: Протокол от заседание на Сценарната комисия на 8.06.1950, 
с. 14. Цит. по: Станимирова, Неда. Преглътнатата горчивина. // Кино, 1994, № 3, с. 55.

253 Попиванов, Иван. Драмата „Тревога“. Referati.org. http://www.referati.org/dramata-
trevoga-1/45359/ref/p8 [прегледан 31.01.2018].
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Стефан	Савов	(Витан	Лазаров)	и	Ганчо	Ганчев	(Борис	Лазаров)	
в	„Тревога“	(1951	г.),	реж.	Захари	Жандов

книгата „Кинопроцесът – „замразен временно“254. Цензурните услож-
нения при създаването на лентата започват през 1948 г. и продължават 
до 1951 г. и траят почти три години. Големият спор между творци и 
цензури е за образа на главния герой Витан Лазаров (в ролята Стефан 
Савов, който я изпълнява и в представлението на Народния театър). 
В първоначалния вариант на пиесата Витан Лазаров е бивш офицер 
– така Орлин Василев откликва на партийния почин от 1947 г. за при-
вличане на патриотичното офицерство към комунистическите идеи. 
При обсъжданията на сценария на филма този политически замисъл 
вече не е актуален – тогава на дневен ред идва разкриването и разо-
бличаването на „скрития класов враг“. „По време на първите обсъж-
дания през есента на 1948 г. Орлин Василев, който е разработил пър-
воначалния сценарен вариант в сътрудничество с режисьорите Боян 
Дановски и Захари Жандов, все още отстоява творческата си незави-
симост [...] След безуспешните опити за съпротива и отстояване на 
авторските си виждания (а и права!) сценаристът вече окончателно се 
предава.“255

Преди това обаче са се случили две събития – първо, Боян Данов-
ски се е отказал да участва в режисирането на филма и второ, в от-

254 Станимирова, Неда. Кинопроцесът –„замразен временно“. Български игрални 
филми 1950–1970 в документи, спомени, анализи. – София: Логис, 2012.

255 Пак там, с. 37–38.

19.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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Сценаристът	Орлин	Василев	(1904–1977)																													

съствието на автора на пиесата Орлин Василев се е състояло заседа-
ние на Сценарната комисия, на което неин бдителен член е обвинил 
сценариста в „буржоазна контрабанда“ и е предложил сценарият да 
бъде преправен от току-що завърналия се от следването си в СССР 
Анжел Вагенщайн. За разлика от Орлин Василев, Вагенщайн е пока-
нен на въпросното заседание. Вагенщайн: „Авторът на сценария гле-
да от врага към народа и бие фашизма по техни позиции, отнесъл се е 
най-фрагментарно към нашата Партия, показва способни на чувства 
само враговете – те имат душевен живот, а нашите са „сиви“256. В съ-
ответствие с партийната линия Вагенщайн превръща Витан в бивш 
агроном, за да посочи по-категорично дребнобуржоазния му произ-
ход. Захари Жандов от своя страна, с благословията на тогавашния 
директор на производството на Българска кинематография Страши-
мир Рашев, вече е започнал снимки и е заснел около 65% от филма257. 
Налага се да се преснемат кадри, но в някои епизоди Витан Лазаров 
си остава с офицерските ботуши, съотвотстващи на първоначалното 
му битие на бивш офицер.

Първоначално филмът е прожектиран в кино „Млада гвардия“, но 
партийните апаратчици не са доволни от две неща – първо, че не е 
представена ръководната роля на комунистическата партия в борба-

256 Станимирова, Неда. Кинопроцесът – „замразен временно“. Български игрални 
филми 1950–1970 в документи, спомени, анализи. – София: Логис, 2012, с. 40.

257 Пак там, с. 43–44.
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та срещу фашизма. И второ – че сюжетът не е разгърнат до естест-
вения си „щастлив край“, разбиран като влизането на Съветската ар-
мия в България. Цензурата налага на Жандов да преснеме епизоди и 
да добави искания финал.

Според наложената преработка на сюжета комунистът Величков 
(Димитър Гачев) трябва да излезе извън семейната драма и да въплъ-
ти ръководната роля на Партията в борбата срещу фашизма. Непохват-
ните драматургични решения оформят тази сюжетна линия не особено 
неубедително. Комунистът Герой е нов за нашето игрално кино персо-
наж, който не може да се конструира нито според съществуващата до-
тогава родна литературна традиция, нито в съответствие с действител-
ността, която всъщност не предлага подобни примери. Убедителното 
обрисуване на „новия човек“ на този етап е непосилно за начинаещия 
по онова време сценарист Анжел Вагенщайн, който през следващите 
десетилетия ще напише сценариите на някои от най-успешните бъл-
гарски игрални филми. Неумението да се изгради образът на положи-
телния Герой – комунист, едновременно творец на историята и строи-
тел на бъдещето, остава основната слабост на всички игрални филми, 
създадени през ранния период на соцреалистическото кино. На екрана 
образите на еталонните български комунисти страдат от риторичност 
и декларативност. Сава Величков от „Тревога“ е идеологически рупор, 
служебен образ, чрез който разрешаването на конфликтите получава 
политически коректна трактовка.

След промените в сценария и преснемането и добавянето на нови 
епизоди филмът очевидно добива вида, желан от партийната цензура. 
Даже са публикувани две статии: „Грешки и поуки“ на Лозан Стрел-
ков258 и „Необходими изводи за кинокритиката“259, които оборват ре-
цензиите, появили се непосредствено след премиерата, определящи 
го като художествено неубедителен. И двата текста, излезли месеци 
след премиерата, изтъкват „големите постижения на филма „Тревога“ 
от гледна точка на идеологическата му ефективност и се отказват от 
естетически претенции към него. Още на този етап българските ки-
нокритици са разбрали, че от тук нататък филмите ще се оценяват не 

258 Стрелков, Лозан. Грешки и поуки. // Литературен	фронт,	декември 1951. Цит по: 
Янакиев, Александър. Механизмите на сплашването..., с. 220.

259 Необходими изводи за кинокритиката. Цит. по: Янакиев, Александър. Изграждане 
на социалистическата кинематография..., с. 220–221.
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според художествени критерии, а преди всичко съобразно пропаганд-
ната им полезност

Най-учудващо е обаче, че този схематизъм получава положителна 
трактовка чак до 80-те години на ХХ век: „Положителният герой ре-
ално въплъщава най-отговорната социална функция, която киното от 
този период успешно изпълнява – възпитанието на новия човек, стро-
ител на социалистическото общество. Може би тъкмо поради тази 
специфична социално естетическа функция, възникнала в най-ран-
ния етап от развитието на нашето социалистическо киноизкуство, ди-
дактиката на образите, тяхната опростеност, дори техният схемати-
зъм и елементарност са качества.“260

Александър Янакиев от своя страна, в статия с многозначително-
то заглавие „Механизмите на сплашването“261, разглежда полемика-
та около „Тревога“ като симптоматична за прилагането на определен 
механизъм на сплашване както на творците кинематографисти, така 
и на оценяващите работата им кинокритици. Проследявайки етапите 
на осмисляне и преосмисляне на критическите оценки за „Тревога“, 
Янакиев пише: „Това е първата проява на механизма, който ще дейст-
ва през следващите десетилетия почти безотказно. Сценарият е след-
ният. Обикновено в някое от многобройните литературни издания се 
появява редакционна статия или авторски материал от човек, който не 
е съвсем пряко свързан с киното. Понякога следва полемика, а в други 
случаи направо се „вземат мерки“ – излизат постановления, решения, 
спират се филми, прекършват се човешки съдби...“262

И. Б.

260 Грозев, Александър. Началото. Из историята на българското кино 1895–1956. – 
София: Академично издателство „Проф. М. Дринов“, 1985, с. 144.

261 Янакиев, Александър. Механизмите на сплашването... с. 221–233.
262 Пак там, с. 220. 
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ОТКАЗАНИТЕ ПРАВА  
НА ЛЮБОВНАТА ЛИРИКА

В този контекст като културен феномен може да се разглежда органи-
зираната от официалния печатен орган на Съюза на българските писатели 
полемика за любовната лирика. Нейните смисли са поне двузначно марки-
рани. От една страна фактът, че се поставя един литературен проблем на 
публично обсъждане, е прецедент за първото десетилетие на комунисти-
ческата власт в България. От друга страна изненадващо е, че в сценария на 
дискусията се допускат не само отричащи мнения, а и по-толерантни и не 
толкова дог ма тич ни текстове. Преобладаващи са читателските писма, въз-
мутени от цикъла с любовни стихове на Иван Радоев, или гневните крити-
чески статии. Но все пак любовната тема не е поставена на позорния стълб 
на заклеймяването, въпреки тежките екзистенциални последствия за авто-
ра и абсурдността на ситуацията. В средата на XX век (1952 г.), след една 
смяна на по ли ти чес кия режим, като че ли са заличени от културната памет 
всички блес тя щи образци на любовната лирика в европейската и българ-
ската ли те ратура, с които читателят доскоро свободно е общувал, за да се 
поставя като проблем правото на съвременните поети да създават любов-
ни стихове. Въпреки това, организирането на обществена дискусия вече е 
индикация за възможността любовната поезия да се официализира, затова 
акцентът се измества върху въпроса – каква трябва да бъде тя.

Но нека проследим хронологията на една характерна за идеологиче-
ския дискурс на времето бурната дискусия. Във вестник „Литературен 
фронт“263 се публикува първият след 1944 г. любовен цикъл. По юноше-
ски чисти, романтично обагрени стиховете на И. Радоев са далеч от декла-
ративния патос, от фалшивата лозунгова революционност. В скованото от 
догми време те правят впечатление със свежестта на чувствата, с шегови-
то-игривия изказ, с превръщането на интимните пре жи вя ва ния, на малки-
те неща в същностен център на хармоничния свят за двама. Именно това 
не-мислене за великите	идеали, това заменяне на баналните трудови взаи-
моотношения от всекидневието с една символична реалност, в която лю-
бовта е самодостатъчно, екстазно преживяване, предизвиква гнева на ли-

263 Литературен фронт, бр. 33, 4.8.1952.
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тературните критици и на работниците – почитатели на любовна лирика. 
Тези стихове се превръщат в предопределения повод, защото не бихме 
могли да допуснем, че тайно са заобиколили строгите прегради на цензу-
рата, за едно мащабно настъпление на нормативната критика. Стиховете 
са квалифицирани като „порочни“, защото „подбуждат към грубо еро тич-
ни страсти“264. Авторът им е обвинен, че създава „вулгарна поезия“, от коя-
то лъха „нещо старо и гнило“, разбирай бур жо аз но, защото лирическият 
герой „проявява качества нетипични за ко му нис та“. Това означава, че той 
не е правилно идейно ориентиран, изолирал се е от проблемите на обще-
ството, не се вълнува от изпълнението на петилетния план. Вместо да мо-
билизира читателя в борбата срещу стария обществен ред и морал стихо-
вете са „из дър жа ни в един упадъчно демобилизиращ стил“. С тази ста тия 
– шедьовър на догматичната критика от този период, дебютира Здравко 
Петров. По-късно той се превръща в един от най-активните борци срещу 
тежките последствия с дълга давност, които този подход има върху българ-
ската художествена литература.

Поставяме акцент върху нея, защото тя синтезира най-същностните 
черти както на този литературнокритически стил и на времето, което го съз-
дава, така и на обвиняващия тон в дискусията. Отрицателите на Иван-Радо-
евите стихове не могат да се примирят, че любовта е субективно, а не ко-
лективно преживяване. Затова в поръчаните (както редакцията признава в 
заключителната статия) писма на работници и „трудови“ селяни като гла-
вен недостатък се обозначава, че героите на този твърде „освободен“ лю-
бовен флирт са лишени от социални характеристики, а това не само е подо-
зрително, то е недопустимо. Например електромонтьорът Крум Кот ляров 
е възмутен, че не е обозначено мястото, където се е породила лю бов та им 
„например на строителния обект, сред ма ши ни те в пред прия  тието, сред ко-
оперативните поля“265. Друг читател проявява още по-зорка бдителност. Не 
само, че двамата влюбени са лишени от тру дова биография, но и социални-
ят произход на любимото момиче е неясен, а тази липса на социална иден-
тификация е твърде опасна. На автора се препоръчва „за живота на герои-
те да се дават повече подробности“266, като че ли той е чиновник бюрократ, 
който пише слу жеб ната им характеристика, а не поет лирик, който споделя 
очаро ванието на любовното съ-преживяване. Читателите изискват от пое-

264 Петров, З. Порочни стихове. – Литературен фронт, бр. 37, 11.9.1952.
265 Литературен фронт, бр. 39, 30.9.1952.
266 Литературен фронт, бр. 39, 1.9.1952.
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зията подчертана сю жет ност, положителни герои, които усилено се трудят 
в конкретен колектив и любовта им се реализира не в безцелни сантимен-
тални разходи, а в разговори за светлото бъдеще на родината и за тяхното 
неизбежно семейно обвързване. Този абсурден естетически вкус, упорито 
е възпитаван от публикуваните тогава художест вени произведения и от ут-
върж да ва ща та ги литературна критика, изпълняваща точно предписанията 
на со циалистическия реализъм и партийните решения.

Читателските писма са изпълнявали твърде сериозна роля в литера-
турния живот през 50-те и 60-те години на ХХ в. Гражданите изра зя ващи 
своите мнения, най-често са подставени лица, подписващи пред варително 
подготвени текстове, маркиращи основните тези, кои то оформят официал-
ното становище, мотивирано в зак лю чи тел на  статия. В този смисъл те са 
симптоматични за политическите манипулации върху литературата. А те 
са – под натиска на работническо-селската класа, поезията трябва да раз-
шири своите тематични хоризонти, но без да се отклонява от задължител-
ните идеологеми. Упреците за „вредителство“ и липса на „здрав морал“ се 
пренасят от поезията върху личния живот на И. Ра доев и той е при нуден да 
напусне София.

А каква позиция заема критиката? Авторитетният критик Минко Ни-
колов квалифицира като смешни обвиненията в „цинизъм и буржоазна 
еротика“, които отправя Здравко Петров. Той категорично се разгранича-
ва от „оценката на стиховете като порочни“ и настоява да се „води борба 
против опростяването и схе ма тиз ма“. Неговата статия „За истинската лю-
бовна лирика“267 прави единствен опит за адекватното ситуиране на тези 
стихове, защото ги мисли като художествено явление, което макар и несъ-
вършено, прави опит да разчупи идеологическото клише.

Младият тогава режисьор Любен Гройс, също се включва в по ле ми-
ката с недвусмислено заявена още в заглавието позиция „Стихове, кои то 
ще се помнят“268. Той прави интересен междутекстуален ана лиз на едно от 
стихотворенията и разказът „Една обиколка на св. Георги“ като настоява, че 
ако стихотворението може да бъде от ре че но, защо то е порочно и еротично, 
то така абсурдно-нелепо трябва да бъде опре делено и безспорно класиче-
ското произведение на Елин Пелин. Този аргумент е въздействащ, но може 
би не най-убедителен като се има пред вид подозрителното отношение към 
лите ра тур на та традиция. В своя текст обаче той изненадващо поставя лю-

267 Николов, М. За истинската любовна лирика. – Литературен фронт, бр. 39, 30.9.1954
268 Гройс, Л. Стихове, които ще се помнят. – Литературен фронт, бр. 36, 2.9.1952.
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бовните стихове на И. Радоев и любовта в романа „Тихият Дон“ в общото 
пространство на морално-етичните категории. „Ако любовта е цинична и 
вул гар на, ако е грях да обичаш едно момиче, както е в „Под дъгата“, то то-
гава трябва да се отрече и незабравимата книга „Тихият Дон“. Това ефектно 
сравнение по-скоро има смисъла на блестящ реторичен похват, но е и същ-
ностен знак на българската социокултурна действителност. Като върховен 
критерий за истинност почти винаги се смята по зо ва ва нето на съветски 
автори, на литературно-теоретични постановки или решения на КПСС. 
Това е задължителен ритуал, мярка за комунистическа правовер ност, ета-
лон за подражание. Колкото повече цитати от съветски пар тийни лидери 
или официално толерирани автори се поместят на минимално текстуално 
пространство, толкова по-неподлежаща на съмнение е оценката на българ-
ския критик или писател. Тази своео браз на защитна маска прави съответ-
ния автор по-неуязвим, удостоява го с правото да публикува без ограниче-
ния своите произведения, осигурява възможност за власт в литературата, 
пред пос тавя успешна кариера в културната и политическата йерархия. По-
ня кога тези опити за налагане на пе ри фер ни имена от съветската литерату-
ра като върховни авторитети създават комични ситуации. Нап ри мер в по-
лемиката за любовната лирика многократно се нас то я ва И. Ра доев да пише 
като „съветските другари“ като еталонен образец за подражание.

Настояването един автор да прилича на друг предполага унифициране 
на творчеството, отказване или лишаване от индивидуалност, което всъщ-
ност е един от универсалните ключове за идеологическо манипулиране на 
ли те ра ту рата. Социалистическата критика, която след 1944 г. си е поста-
вила за цел да създаде една нова национална литература, разкъсвайки ду-
ховната ѝ връзка с традицията, не само насилствено въвежда изкуствените 
схеми на социалистическия реализъм, но и налага ог ле дал но копиране на 
чужди, също толкова догматични модели. Съпротивата сре щу този двоен 
кръг от забрани е твърде слаба и неорганизирана. С по-голяма или по-мал-
ка гъстота във времепространството на периода 1944–1989 г. се появяват 
отделни личности или групи от хора, които се опитват да съизмерват бъл-
гарската литература и критика не само със съветската, но и със световни-
те тенденции, но те твърде бързо и твърде строго биват санкционирани. 
Натруп ва нето на познания предполага творческа свобода, а ко му нис ти чес-
ка та власт предпочита словото, което може да се контролира и прог но зи ра, 
не високохудо жест веното, а вярното слово.

Е. Т.
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РОМАНЪТ „ТЮТЮН“ –  
САНКЦИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Но през 1951 г. романът „Тютюн“ нарушава установените от со-
циалистическия реализъм пра ви ла на скучната, банална проза през 
50-те години. Книгата на Димитър Димов предизвиква изключителен 
интерес, както с буржоаз	ния си сюжет и подчертано психоаналити-
чен подход към сво и те герои, така и с нетривиалния си художествен 
изказ, с ярко изразената екс пре сия на словото. Романът е предизвика-
телство за идеологическите институции и за литературната критика. 
Неговото превръщане в публичен факт неизбежно провокира драма-
тични политически колизии. Поради изключителната важност, об-
съждането на книгата, както е прието в комунисти чес ките режими, е 
обвито в тайнственост. То се провежда в Съюза на българските пи-
сатели и продължава 3 дни – от 8 до 10 февруари 1952 г. Основни-
те док лади са изнесени от литературните кри тици Пантелей Зарев 
и Емил Петров. С типичния за онова време императивен стил те об-
виняват автора, в най-страшните грехове спрямо системата. Ембле-
матичното заг ла вие на основния доклад „За пълна победа над анти-
реалистичните влияния“, е индикация за зловещия механизъм на 
класово-партийния подход в литературата. За скандално престъпилия 
границите на позволената свобода писател – не се пред вижда милост. 
Със са дис тич на наслада стенограмите от заседанията са съхранили 
не само ду ми те, но и емоционалните настроения. Изказа лите се 23-
ма се над пре вар ват да откриват нови и нови недостатъци на романа. 
Най-мекото е, че произведението не е художествено, после в гради-
ращ порядък следва, че в него се чувства атмосферата на сексуалност 
и еротичност, защото Д. Димов е в плен на „буржоаз но реак ционното, 
фройдистко“ разбиране за личността. След страшната тридневна Гол-
гота на автора му е дадено правото на последна дума. И тук за всич-
ки произнесли своята тежка и според тях неподлежаща на обжалване 
присъда, настъпва изненадата. Писателят не е нито сми рен, нито из-
плашен. Със самочувствие той дръзко отговаря на всички забележки 
и аргументирано се защитава. В онези непредсказуеми времена, при 
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такива жестоки идеологически обвинения, единствено унизително-
то разкаяние, признаването на всички вини би спасило Д. Димов от 
тежки екзистенциални последствия. Неговото поведение обаче не е 
само знак за лична смелост и творческа увереност. Причината за това 
също хармонично се вписва в сложната институционализирана игра 
на комунис тическия режим. Преди обсъждането писателят е получил 
поздрави телно писмо лично от генералния секретар на БКП – Вълко 
Червенков, който високо оценява романа.

Как бихме могли да определим тогава тази ситуация – като фарс 
или като огромна манипулация. В контекста на буквалното припо-
криване на българо-съветските литературни отношения, вероятно 
по предварителния сце на рий е трябвало да се повтори разигралият 
се вече сценарий с ро ма на „Буря“ от Иля Еренбург. При об съж да нето 
той чува още по-кошмарни квалификации за себе си и за своя ро ман, 
но не проявява никакво безпокойство. Когато му е разрешено да отго-
вори, Еренбург просто прочита писмо от Сталин с одобрителна оцен-
ка за неговата книга.

Защо Д. Димов не е прочел писмото е трудно да гадаем. Ранната 
му смърт (1966 г.) ни е отнела въз можността да разберем истинския 
отговор. Въпреки че българската история има своето продължение, 
търсената и постигната близост между двете книги и техните автори 
е очевидна. В тесните рамки на една идеологически конотирана есте-
ти чес ка схема не могат да бъдат положени оригинални и та лант ли ви 
произведения и затова към тях се прилагат репресивни иде о ло ги чес-
ки мерки. Когато един художествен текст излиза извън оп ределените 
периметри и с това се превръща в пример, който може да бъде след-
ван, той трябва да бъде заклеймен. През този период това е и общест-
вената функция на литературната критика – да произнася своята 
идейно-художествена присъда, за да бъде официално регламентира-
но неговото инкриминиране или принудителното му преработване. 
Ко му нис тическата партия управ лява и живота, и творчеството на пи-
сателите. Ней на та намеса твърде рядко е бла го склонна, много по-чес-
то тя дава знак за поредица от репресивни случ вания.

Но нека се върнем към историята на романа „Тютюн“. Задействаният 
механизъм на отрицанието труд но може да бъде спрян. Не е достатъчно 
обаче за толкова опасен роман да се говори само в затворено професио-
нално общество, затова дискусията се пренася в публичното простран-
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ство на периодичния печат. В „Литературен фронт“ тя е замислена да се 
разгърне в ти пич ния за онова време стил. Но след публикуване на цити-
рания вече доклад на П. Зарев269 се създава напрежение – редакцията не е 
уведомена за мне нието на висшия партиен ръководител. Тази диахрония 
между партийното и литературното ръководство е рядко явление. Стати-
ята на Никола Фурнаджиев с емблематично заглавие „Една вредна кри-
тика за романа „Тютюн“270, е придружена от закъснялата и затова комич-
на бележка, че редакцията „не споделя мнението на другаря Зарев“ и че 
публикуваният текст е „груба грешка“. Това разграничаване не може да 
спаси лите ратурния вестник от обвиняващата уводна ста тия „За романа 
„Тютюн“ и неговите зло по луч ни критици“, публикувана в официалния 
партиен орган „Работническо дело“. В нея книгата не само е защитена, 
но и определена като „гордост на нашата лите ратура“271. Силата на удара 
сменя своя обект – от писателя тя пада на неговите критици персонално 
и върху българската критика като цяло. Това е първото, най-тежко пора-
жение срещу догматизма и схе ма тиз ма гос под стващ в периода на култа	
към	личността. И той идва от пар тий но то ръководство, на което крити-
ката вярно служи. Не бихме могли да твърдим, че тази статия променя 
общата социокултурна ситуация, защото едни литературни критерии се 
заменят с други, не по-малко елементарни и вредни. Ситуацията, която 
бихме могли да обоз на чим като оценка	на	оценката	всъщност има само 
персонални последствия. Институционализираното налагане на романа 
не го спасява от но ви посегателства върху него. Така се стига до абсурд-
ната ситуация – зорко следен от специална комисия Д. Димов да прера-
боти своето произведение. Новият вариант на романа значително губи 
от художествената си стойност, той просто става едно твърде характер-
но произведение на социалистическия реализъм. Идеологията успява да 
сложи върху него своя тежък и деформиращ знак. Въпреки това, книгата 
провокирала догматизма на критиката се превръща в онзи праг, който тя 
не може да преодолее. След случая „Тютюн“ върху нея остава по доз ре-
ни е то за некомпетентност, разколебан е и нейният статут на спра вед лив и 
обективен посредник в комуникацията между писател и читател.

Е. Т.
269 Зарев, П. За пълна победа над антиреалистичните влияния. – Литературен фронт,  

бр. 15, 6.3.1952.
270 Фурнаджиев, Н. Една вредна критика за романа „Тютюн“. – Литературен фронт,  

№ 16, 13.3.1952.
271 За романа „Тютюн“ и неговите критици. – Работническо дело, бр.72, 16.3.1952.
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ЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ  
НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.  

„СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ РЕАЛИЗЪМ“  
И „СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МОДЕРНИЗЪМ“ 

Заниманието с художествените явления и практики от времето на ко-
мунистическото управление неизбежно изисква обсъждане и на общест-
вените обстоятелства и организацията на творческия живот – поръчки, 
контрактации, тематично планиране, предвидени и непредвидени места 
на среща с различни публики, възможности за поява на работи извън об-
ществения контрол. Функционирането на политическия режим се про-
меня през десетилетията, променят се, макар и не фундаментално, ситуа-
циите в полето на културата и самите художествени изяви.

„Изкуството“ само по себе си не може да бъде нито „социалис-
тическо“, нито „тоталитарно“. Визуалните практики може да са кон-
тролирани, да са обект на идеологически употреби и да упражняват 
определени внушения, по волята на художниците или против нея. С 
днешния изследователски опит обсъждаме разграничения и препли-
тания между обществените обстоятелства и въздействието на твор-
бите. Художествените явления и практики у нас мислим в съпостав-
ка с други художествени творби и тенденции, във взаимодействия в 
локални и в по-широки артистични среди, надхвърлящи държавните 
граници и разглеждания период.

След Втората световна война Югоизточна, както и цяла Европа, 
е разделена на две: съветска сфера на политическо влияние в Източ-
на и Централна Европа (за краткост – Източна Европа) и останалите 
държави, назовавани общо Западна Европа. Разделението се догова-
ря в крайния му вариант на Ялтенската конференция през февруари 
1945 г. Започва т.нар. Студена война. Границите между Източна и За-
падна Европа – физически, но също и виртуални, информационни и 
т.н., са наричани метафорично „Желязната завеса“. Фундаменталните 
промени бележат и Югоизточна Европа. Гърция и Турция се присъе-
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диняват към НАТО през 1952 г. България и Румъния стават част от съ-
ветската сфера на политическо влияние и влизат в Организацията на 
Варшавския договор от самото ѝ създаване през 1955 г.

В България след Втората световна война до края на 80-те години 
управлението на художествения живот е централизирано. От 1947 г. ар-
тистичните дружества са разпуснати и всички художници в държавата 
членуват в единен Съюз на българските художници (СБХ). Същата го-
дина са закрити и последните частни художествени галерии. Основни-
те органи на управление на художествения живот вече са към единния 
Съюз. В началото на 50-те години периодичното списание „Изкуство“ и 
специализираното издателство за изкуство „Български художник“ започ-
ват да функционират също под управлението на Съюза. СБХ организира 
Общи художествени изложби, журирани от членове на същия Съюз.

По отношение на художествените направления от края на 50-те след 
времето на Сталин и култа към личността в България, както и в други 
комунистически страни се изявяват тенденции, които, след „социалис-
тическия реализъм“ може да обобщим като „социалистически модер-
низъм“ – с подчертан интерес към цвета, фактурата, материята, към въз-
можностите на материала като интегриращ фактор на художественото 
въздействие. В някои случаи е „на ход“ обменът на техники и процеду-
ри между „изящните“ и „приложните“ изкуства. Художествените рабо-
ти в изложбените зали са в широк диапазон: от наивистична образност 
и  декоративизъм под закрилата на заявената традиция, през различни 
хибрид ни късномодернистки варианти, до фото- и хиперреализъм през 
70-те, всички в границите на фигуралността.

Модернистката парадигма − превръщането на формата и материал-
ността, на пространството, времето, човешкото тяло и цвета в творбата 
в неин смисъл − започва да се възприема като консервативна в Западна 
Европа и в САЩ през 60-те години. У нас изследването на собствените 
средства в на живописта, графиката или друг вид изкуство в края на 50-
те и през 60-те години имат не само творчески, но и политически изме-
рения – търсене на свободна артистична изява. Политическото е ситуа-
ционно и днес е трудно да се обясни как и защо отхвърлянето на разказа, 
интересът към абстракцията, усложняването на отпечатъка са възпри-
емани по онова време като еманципиране от идеологическата власт.

И. Г.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ ТЕАТРАЛЕН КАНОН  
И СИСТЕМАТА НА СТАНИСЛАВСКИ

След преврата през септември 1944 г. властта е съсредоточена в ръ-
цете на лявата политическа коалиция „Отечествен фронт“. Постепенно, 
комунистическата партия успява да монополизира властта и да създаде 
режим по съветски модел.

Промените в българския театър, свързани с процесите на неговото 
идеологизиране и подчиняване на социалистическата доктрина, започ-
ват още в средата на 40-те години.

Едва ли обаче би трябвало да се абсолютизира влиянието на поли-
тиката върху изкуството. То има собствена логика на развитие, въпре-
ки че политическият елемент неминуемо и понякога драстично влиза 
в живота на отделни творци. Но по принцип политическите и социал-
ните промени не могат да изменят веднага и автоматично хода на цялост-

„Борбата	продължава“,	Крум	Кюлявков,	реж.	Николай	О.	Масалитинов,
Народен	театър,	1945



303

ното развитие на изкуството. В първите години все още не е дошло вре-
мето на господство на „високоидейните“ партийни пиеси със съмнител-
ни художествени достойнства.

Делът на спектакли те по класически произведения непосредствено 
след 9 септември е значителен. Чрез тази драматургия българската режи-
сура се самоопределя и развива някои от основните си естетически те-
атрални прин ципи, прави открития в областта на актьорското майстор-
ство. Свободата за творческо интерпретиране, за търсене на нови форми 
и художествен език, която дава класиката, подпомага творците в изграж-
дането на образни систе ми, различни от все по-безапелационно налага-
ните идеологически модели.

Творците продължават да експериментират и да градят основите на 
едва половинвековния тогава професионален театър в България, съще-
временно следвайки традициите на световните и националните театрал-
ни достижения.

През този период се полагат усилия за съхраняване на ценностите от 
миналото и създаването на нови художествени върхове в областта на теа-
търа. Не без значение за благоприятното развитие на театъра е появата на 
млади и талантливи творци. Сред тях са актьорите Ружа Делчева, Анд-
рей Чапразов, Иванка Димитрова, Рачко Ябанджиев, Маргарита Дупари-
нова, Таня Масалитинова, Асен Миланов, Апостол Карамитев, Славка 
Славова, Любомир Кабакчиев, Георги Георгиев-Гец, Спас Джонев, Мила 
Павлова, Йордан Матев, Стефан Гецов, Любомир Киселички, Виолета 
Минкова, Виолета Бахчеванова, Ванча Дойчева и др. Режисьорите, които 
активно работят в театъра и обучават поколения студенти са: Моис Бени-
еш, Боян Дановски, Кръстьо Мирски, Стефан Сърчаджиев, Филип Фи-
липов и др. По-късно се присъединяват Николай Люцканов, Енчо Хала-
чев, Анастас Михайлов и др.

Постепенно обаче политическият апарат в лицето на комунистиче-
ската партия настъпва все по-брутално срещу инакомислещите интели-
генти.

Списание „Театър“ започва да излиза от 1946 г. като официален ор-
ган на Съюза на артистите в България, където се публикуват всич-
ки нормативни партийни документи, теоретични статии, рецензии и 
критически отзиви. Още в първия му брой, в програмната статия, из-
рично е указано: „Една от най-важните задачи на „Театър“ ще бъде да 
даде правилна идеологическа и естетическа насока на театралните
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„Фуенте	Овехуна“,	Лопе	де	Вега,	реж.	Стефан	Сърчаджиев,
Народен	театър,	1946

дейци и зрители и с това да отговори на изискванията на нашата отечес-
твенофронтовска общественост“272. Основните инструкции, спуснати от-
горе, са насочени главно в следните посоки: „създаване на съвременен и 
своевременен репертоар. Репертоар, който да върви в крак с новите дни. У 
нас и у всички демократични народи. На първо място, на народите на ос-
вободителя на човечеството СССР, братска Югославия и братските сла-
вянски народи на Чехословакия и Полша; създаване на висококачестве-
ни в идейно и художествено отношение представления. Представления, 
които не гонят формалистични постижения, а изобразяване, правдиво и 
вярно на живия живот. Идеологията, морала и бита на днешния гражда-
нин, работник и селянин. Изобразяване на мъжа и жената. На днешната 
младеж. На героя на труда във фабриката, работилницата, полето; активно 
участие на творците на театралната култура в гражданския и политически 
живот в страната. Създаване на гражданина актьор; системно и организи-
рано подобряване качеството на кадрите; борба срещу всички опити и по-
пълзновения за всаждане в съзнанието на българския народ на чужди на 
неговите интереси идеи. На първо място, борба против фашистките оста-
тъци и опити на реакцията да реставрира фашистката идеология в облас-
тта на културата; обмена на репертоара и взаимно гостуване на отделните 
изпълнители, колективи и състави между братските и близки народи, на 

272 Задачи на списанието. // Театър, кн. 1, 1946, с. 3.
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първо място с народите на СССР и Югославия. Използуване от страна на 
българския театър на постиженията и опита на театъра на СССР; поощре-
ние, подкрепа и контрол на самодейните художествени колективи и гри-
жата за откриване и по-нататъшно усъвършенстване на даровити народни 
синове и дъщери в полето на сценичното изкуство.“273

Още от края на 40-те и началото на 50-те у нас всяко начинание, 
предпри ето в областта на изкуството и особено в театъра, който по-
ради колективната си природа трудно съществува нелегално, е поста-
вено под контрол от страна на държавата. Властта, влизайки в роля-
та на грижовна закрилница на изкуствата, успява да застави творците 
да ѝ служат. В едно социокултурно пространство, наситено с идеоло-
гия, в обстановка, при която всеки акт от жи вота придобива за власт-
та политически смисъл, живеенето върху такава обществена трибуна, 
каквато е сцената, има значение на политически акт. Театърът трябва 
на всяка цена да бъде обвързан и заставен да проповядва опре делена 
идеология. Репертоарът задължително е съобразен с изискванията, 
спуснати от партията и правителството. Той се диктува не от естети-
чески подбуди, а от идеологически и политически намерения. Тен-
денциозността, плакатността, схематичността, еднаквостта и ан ти ху-
дожествеността на играната драматургия са напълно очевидни.

„Обещание“,	Андрей	Гуляшки,
реж.	Николай.	О.	Масалитинов,	Филип	Филипов,	Народен	театър,	1949

273 Задачите на българския театър. // Театър, I, кн. 8, 1946, с. 2.

20.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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От хората на изкуството се очаква да наложат новите системи от зна-
чения и идеологически да въздействат върху масите. Те са призвани да 
поведат останалите. Неслучайно едно от първите нововъведения на 
властта е присъждането на звания: Народен артист на Републиката, За-
служил театрален деятел на Републиката, Заслужил артист на Република-
та и др.274

Да получиш звание, е огромна чест. Това е не само признание за та-
ланта му, но и задължава твореца да бъде лоялен към партията.

Най-много от носителите на званието „народен“ са артистите – 277 
(около 40 % в една от общо 9 категории), следвани от „народен деятел на 
науката“ – 97, и „народен деятел на изкуството и културата“ – 95. Като 
брой заслужилите артисти също са най-много – 855 души (около 18 % в 
една от общо 49 категории), следвани от заслужилите учители – 768, и за-
служилите деятели на културата – 619, сред които са най-вече писатели 
(драматурзи) и журналисти.275

В опро стената ролева система на новите пиеси всеки герой заема 
точно определено място в йерархи ята съгласно принципите за партий-
ност (типичност), класовост, семейственост, народност.

„Разузнаване“,	Лозан	Стрелков,	
реж.	Стефан	Сърчаджиев,	Народен	театър,	1949

274 Указ № 960 от Президиума на 6 Велико Народно събрание от 15 юни 1948 г. Указ на 
театрите. // Държавен вестник бр. 145 от 30. 12. 1949, гл. 3, чл. 26. Указ на Държавния съвет 
№ 1094 за духовното стимулиране в НРБ. 1974. Отменено с указ № 3520 на Държавния съвет 
на НРБ от 30 декември 1987 г.

275 https://bg.wikipedia.org/wiki/Почетно_звание_„Народен“ https://bg.wikipedia.org/wiki/
Почетно_звание_„Заслужил“ 
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„Брониран	влак“,	Вс.	Иванов,	реж.	Боян	Дановски,	
Народен	театър,	1949

Сред „новите хора“, които могат да бъдат индивидуални или ко-
лективни образи са: вождът, майката на вожда, партийният образ, заги-
налият герой, работникът, селянинът, новият интелигент, новата жена, 
обикновените хора от народа, новата младеж. Има и врагове – фашисти, 
американци, космополити, провокатори, шпиони на чуждото разузнава-
не, предатели, капиталисти, експлоататори, кулаци, вредители и пр.

По средата са „неориентираните“ представители на интелигенция-
та и някои хора от народа. Основни средства за изобразяване на народ-
ните водачи са персонификация, стереотипизация, монументализация, 
депсихологизация. Оста налите „нови хора“ се изграждат по пътя на ти-
пизацията като се търси постигането на „реалистична маска“ и иконич-
на идентичност с жизнения прототип. Те са най-активните, динамични и 
целеустремени персонажи.

За разлика от изискваните романтични нотки при изпълнението на 
добрите, в образите на враговете преобладават сатиричните и гротеск-
ните средства на експресия. При тях също се следват принципите на 
персонификация, стереотипизация и депсихологизация. По съдържа-
ние повечето от героите са монодименсионални – сведени до няколко 
характерни черти, описващи пола, възрастта, партийната и класовата 
принадлежност.

В повечето случаи представяните на сцената персонажи са образи – 
алегории на партийните идеологеми. Двете полярни парадиг ми, в които
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„Разлом“,	Б.	Лавреньов,	реж.	Борис	Бабочкин,	
Народен	театър,	1951

те са включени, са градивната и разрушителната. Градителите принадле-
жат на светлото бъдеще, а рушителите – на загниващото буржо азно мина-
ло. Първите са носители на нормативна функция, а вторите – на критична.

Механизмът на творчество е следният: езиковите модели, които се 
спус кат отгоре в книги, статии, укази, резолюции, решения и т.н. трябва 
да бъдат изучени и спазвани. Творците са длъжни само да разчитат тези 
модели по кода, т.е. правилно, и да ги приложат, за да се достигне край-
ната цел – социалисти ческо и патриотично възпитание на трудещите се. 
Всъщност пътят за постро яване на новия свят е чрез овладяване на ме-
таезика, налаган от властта.

Идеологията на тоталитаризма посочва значенията не само използ-
вайки идеологизирания език, но и напускайки сферата на рационалното, 
а именно чрез всаждане на ирационален страх и ирационална вяра.

По този начин от носителността на акта на означаването насилствено 
се обективизира до сте пен, до която наложените от властта значения се 
срастват с материалността на света. Реалните факти, предмети, явления 
от настоящето загубват своите очертания, защото, влизайки в дискур-
са, те се интерпретират като неустойчи ви състояния на общо неизбежно 
движение към идеалните утопични образци на бъдещето.
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В този процес на прекодиране на понятията и на създаване на 
единстве но възможни семантични полета, които насищат социума, роля-
та на театъра е огромна.

Театърът заема почетното място на едно от средствата за внушаване 
на идеологията. Той се превръща в значима обществена институция за 
пропа ганда на налаганите от властта идеологеми.

Репертоарът е съставен изключително от съвременна българска со-
циалистическа и съветска драматургия. Всички тези драми пропаганди-
рат основните комунистически директиви.

Понякога творците посредством алегории и своеобразен „езопов 
език“ се мъчат да прокарат своите идеи и да ги представят на своите зри-
тели. В повечето случаи обаче тези опити са незабавно прекратявани от 
цензурата и авторите са порицавани, уволнявани, интернирани и т.н.

В периода на късния сталинизъм (1948–1953) Народният театър за-
почва да се превръща в един от основните прокламатори на новите пар-
тийни идеоло геми. Именно в него се изковават и втвърдяват тоталитар-
ните театрални канони и моде ли, които започват да се тиражират и да 
завладяват социокултурното пространство.

От края на 40-те до към средата на 50-те години в театъра се налага 
методът на социалистическия реализъм.

Доктрината на социалистическия реализъм е разработена между 
1932 г. и 1934 г. За първи път понятието е използвано в „Литературная 
газета“ на 23 май 1932 г. и е утвърдено на Първия всесъюзен конгрес на 
съветските писатели през 1934 г. В Устава на Съюза е записано, че со-

Статуя	на	Сталин	пред	Народния	театър,	1951
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циалистическият реализъм е „основен метод на съветската художестве-
на литература и литературна критика“, която „изисква от художника пра-
вдиво, исторически конкретно изображение на действителността в ней-
ното революционно развитие. При това правдивостта и историческата 
конкретност на художественото изображение на действителността тряб-
ва да се съчетават със задачата за „идейно прекрояване и възпитание на 
трудещите се в духа социализма“.276

Това, че тоталитарната държава си присвоява реализма, не е случай-
но. От една страна реалистичният театър винаги натурализира социал-
ните отношения, вменявани от доминиращата идеология. От друга – с 
негова помощ на достатъчно прост и разбираем език властта успява да 
проникне в съзнанието на масите.

След създаването на Държавното висше театрално училище 
(ДВТУ) през 1948 г. постепенно започва утвърждаването на системата 
на Станиславски като идентична на метода на социалистическия реа-
лизъм в театъра.

Още през 1948 г. Съюзът на артистите в България изпраща поздрави-
телен адрес до МХАТ, по случай 50-годишнината на театъра. В него из-
рично се подчертава: „Великият магьосник на театъра Конс тантин Сер-
геевич Станиславски изрече ново театрално слово, развърза езика на 
актьора за нова сценична реч, на която днес се говори във всички прогре-
сивни театри. “277

През 1949 г. системата на Станиславски е посочена като задължител-
на от Комитета за наука, изкуство и култура (КНИК), основан през 1947 г.

Поздравителен	адрес	към	МХАТ
от	Съюза	на	артистите	в	България
по	случай	петдесетгодишния
юбилей	на	театъра,	1948																																												

276 Первый Всесоюзный съезд советских писателей.: Стеногр. отчет. – Москва: 
Госсударственое издательство „Художественная литература“, 1934, с. 716. http://www.
pseudology.org/Literature/1SiezdSovPisatStenogr_1934a.pdf 

277 Ежегодник Московского художественого театра 1948. // Искусство, Т. 1, 1950, с. 145.
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„За	по-нататъшен	подем
на	сценичното	изкуство“.

																																															„Съветско	изкуство“,	01.09.1951.

който съчетава държавния с партийния контрол върху изкуствата. Него-
вата основна функция по отношение на сценичните изкуства „да ръко-
води идейно-художествено и финансово-административно всички теа-
три в страната“ е посочена в Указ на театрите.278. В документа на КНИК е 
указано, че трябва „ръководство за действие в работата на всички театри 
да стане системата на Станиславски-Данченко, която единствена засега 
може да осигури, при правилното ѝ прилагане, реалистичен метод в иг-
рата на артистите“.279

През 1951 година на страниците на съветския печат се разгръ-
ща дискусия под название: „Дълбоко да изучаваме и творчески да раз-
виваме наследството на Станиславски“. Тя е предизвикана от статията 
„За по-нататъшен подем на сценичното изкуство“280 в „Съветско изку- 
ство“ от 1 септември 1951 г. В текста е казано, че: „дейците на те-
атроведската наука, учениците и последователите на Константин Сергее-
вич Станиславски са призвани да изучават и творчески да развиват на-
следството, въоръжени с новите теоретични трудове на Йосиф Висарио-
нович Сталин и партийните документи, които неизмеримо разширяват и 
задълбочават марксистко-ленинската естетика и обогатяват съдържание-
то на метода на социалистическия реализъм“.

278 Държавен	вестник, бр. 145 от 30.12.1949, гл. 1, чл. 3.
279 Решение за състоянието на провинциалния драматичен театър и мерки за подобрение 

на неговата работа, т. 6, Централен държавен архив, фонд 143, опис 2, архивна единица 300, 
листове 19–24.

280 За дальнейший подъем сценического искусства. „Советское искусство“ – орган 
Министерства кинематографии СССР, Комитета по делам искусств и Комитета по делам 
архитектуры при Совете Министров СССР. 01.09.1951 , бр. 70, с. 3.
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Очевидно, че в случая става дума за пълно пренаписване и полити-
зиране на системата на Станиславски. Основен резултат от тази диску-
сия е превръщането на системата в един от партийните документи. Тя е 
прекодирана съобразно дискурса на властта и е решено, че „системата 
на Станиславски за съветските театрални дейци е едно от най-важните 
средства, което способства за практическото прилагане на принципите 
на социалистическия реализъм в театъра“.281

Постепенно понятия като „система на Станиславски“, „социалисти-
чески реализъм“, „нов съветски строй“, „партийни документи“ започват 
да стават неотделими едно от друго, при което обаче се подчертава ръ-
ководната роля на партията и се изтъква огромното и определящо значе-
ние на новата власт за създаването и развитието на системата. Десети-
летия наред текстовете на театралния реформатор са четени, цитирани и 
претворявани избирателно, като основните му идеи са тълкувани в поня-
тията, наложени от партията. В България системата е сведена до наподо-
бителски подход, който се ограничава до достоверното възпро извеждане 
на дадена среда и герои.

Фетишизирането на метода на Станиславски за работа с актьора е 
свър зано изключително с идеите на режисьора, които дават възможност 
актьорът да бъде подчиняван чрез рационални и ирационални средства 
на чужда воля, в случая на властта, и по този начин чрез него да бъде на-
лаган партийният дискурс в социума.

През юли 1953 г. в София се провежда съвещание, на което се об-
съждат проблемите на работата в театрите в светлината на система-
та на Станиславски. Основни доклади са „Творческото наследство на К. 
С. Станиславски“ на Б. Дановски и „Българският театър и системата на 
Станиславски“ на Г. Гочев282 Повечето от изказванията свидетелстват за 
партийната насоченост на интерпретиране на неговите принципи.

Учението на Станиславски за „свръхзадачата“ се свързва с необхо-
димостта от прогресивна идеология и етика. „Свръхзадачата“ е крайната 
цел, към която трябва да се стремят изпълнителите. Възможните „свръх-
задачи“ в социалистическото изкуство следва да съвпадат с партийни-

281 Кристи, Григорий., Книга К. С. Станиславского „Работа актера над собой”, В: К. С. 
Станиславский, Собр. соч, т. 2, М., Искусство, 1954, с. vii http://az.lib.ru/s/stanislawskij_k_s/
text_0040.shtml (посетено на 05.06.2018)

282 Дановски, Боян. Творческото наследство на К. С. Станиславски; Гочев, Гочо. 
Българският театър и системата на Станиславски. // Театър, 1953, кн. 8–9, с. 5–39.
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те идеологеми от рода на „верност към партията“, „в служба на народа“, 
„гражданско съзнание“, „борба с враговете“ и пр.

Акцентира се на още един момент от системата, а именно на под-
чинението на авторовата идея и оправдаване на текста, което значител-
но стеснява възможностите на артисти и режисьори за интерпретация и 
стимулира актьорска игра в духа на партийните схеми, което се проявява 
най-вече в постановките по съвременни социалистически пиеси.

„Предлаганите обстоятелства“ е друго основно понятие в системата, 
което много внимателно се предефинира от идеологозите. Влизането в 
тези обстоятелства се осъществява чрез различни техники, но най-вече с 
помощта на така нареченото „магическо „ако“, когато актьорът си пред-
ставя какво би станало, ако е на мястото на персонажа и се пренася от 
плоскостта на реалната действителност в друга плоскост на въображе-
нието.283

Трябва да се отбележи, че принципно подобен вид театър, който тър-
си създаването на илюзия за жизнена достоверност, често се стреми към 
използване на „магически“ техники за навлизане в съзнанието и подсъз-
нанието на изпълнителя чрез концентрация и самовглъбяване. Крайната 
цел на системата на Станиславски обаче е свързана с естетически търсе-
ния, докато усилията на властта са насочени към манипулиране на маси-
те и внедряване на партийните идеологеми в обществото.

В дискусията през 1953 г. се подчертава, че въвеждането на система-
та на Станиславски изисква овладяване на марксистко-ленинската есте-
тика, изучаване на партийните документи и постановленията на Цен-
тралния комитет на КПСС, с цел прилагане на единствения правилен 
метод на социалистическия реализъм.284

Очевидно властта се интересува от системата на Станиславски само 
доколкото тя предлага средства чрез театъра и неговото въздействие вър-
ху човешкото съзнание обществото да бъде управлявано. Неудобните 
тези и идеи в текстовете на големия театрал или са коригирани или въ-
обще зачертавани. По този начин се създава типичният за тоталитарната 
власт хибрид, наречен „системата на Станиславски“.

283 Станиславский, Константин С. , Работа актёра над собой – Часть 1, III. Действие. 
„Если бы“. „Предлагаемые обстоятельства“, Собр. соч, т. 2, М., 1954. https://www.e-reading.
club/chapter.php/101744/7/Stanislavskiii_–_Rabota_aktera_nad_soboii_%28Chast%27_I%29.
html 

284 Театър, 1953, кн. 8–9.
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Силно идеологизираната и деформирана система на великия рефор-
матор е изучавана през следващите десетилетия във Висшия институт за 
театрално изкуство.

Той е наследник на основаната през 1942 г. Държавна театрална шко-
ла (ДТШ). Това е важна стъпка към институционализиране на образова-
нието по актьорско майсторство в България.

Учебното заведение до голяма степен следва принципите за обуче-
ние в шко лата на Масалитинов към Народния театър. След едногодишно 
съществуване ДТШ е узаконена със свой правилник, утвърден с указ № 
69 от 4.10.1943 г.285

Школата просъществува няколко години, когато през 1948 г. става 
Държавно висше театрално училище (ДВТУ). През 1954 ДВТУ прераст-
ва във Висш институт за театрално изкуство „Кръстьо Сарафов” (ВИ-
ТИЗ). За дълъг период от време театралните творци са обучавани, с мал-
ки изключения, в един-единствен институт по една-единствена система, 
макар и от различни педагози. Някои от тях полагат усилия да запознаят 
студентите с развитието на съвременния европейски и световен театър.

Системата в своята изкривена форма за продължителен период от 
време се използва не само за обучение на студенти, но и в постановъчни-
те театрални практики.

Тя е наложена като единствено правилния метод за работа в театъра. 
Въпреки усилията на властите, няма преобладаваща естетическа концеп-
ция. Един по-внимателен анализ на спецификата на социалистическия

285 Указ № 69 от 4.10.1943. // Държавен вестник, бр. 233/16.10.1943.
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реализъм разкрива, че липсва някакъв общо реалистичен стил. Вместо 
това, продукциите са еклектични и са в рамките на строго йерархич-
на и опростена образна система, където на различни нива, по един мно-
го специфичен начин реализмът се преплита с идеологическата конвен-
ция. Съществува една любопитна комбинация между монументални, 
скулптурни и битови форми на изразяване. Няма изградени нови сти-
лове или кодове, а само селекция от вече съществуващи и познати таки-
ва. В социалистическото изкуство са взаимствани елементи от различ-
ни художествени направления, течения и стилове от различни епохи като 
натурализъм, класицизъм, академизъм, монументализъм, реализъм, ро-
мантизъм, символизъм и т. н.

Постоянните цензори – художественият и режисьорският съвет, са 
натоварени с обсъждане и решаване на всички художественотворчески 
въпроси на театъра, включително с избор на репертоар, разпределение 
на ролите, идейно-художествено изясняване и оформяне на постановка-
та, одобряване и отхвърляне на представленията.286 На предпремиерата 
се канят представители на партийния елит.

Друго средство за партийна цензура са Националните прегледи за те-
атър, започнали през 1949 г. под строгия надзор на КНИК.287

Подобно на софийските театри извънстоличните театри копират 
официалните партийни модели.

Малкото изключения на отделни спектакли от господството на сиви-
те театрални постановки, са заклеймени от критиката като „формалис-
тични“. След години на стагнация, в средата на 50-те, в театралните сре-
ди възниква съпротива срещу наложените нормативни изисквания. Тя 
намира израз в търсенето на нови художествени решения.

Й. С.

286 Указ на театрите. // Държавен вестник бр. 145 от 30. 12. 1949, гл. 2, чл. 14, 15, 16.
287 Решение за състоянието на провинциалния драматичен театър и мерки за подобрение 

на неговата работа, т. 10, Централен държавен архив, Фонд 143, Опис 2, архивна единица 
300, листове 19–24.
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НАЛАГАНЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ  
РЕАЛИЗЪМ В БЪЛГАРСКОТО КИНО

Българското следвоенно кино се формира според два принципа: 
1) производствен, който се характеризира с пълен държавен монопол 
върху филмовото производство и киноразпространението и 2) худо-
жествен, който се свежда до естетическия модел на социалистиче-
ския реализъм. Възможността творческият процес в киното да бъде 
контролиран от най-ранните му фази създава отлични предпоставки 
да бъде проследено и анализирано културното	инженерство, про-
веждано от комунистическата власт в тази художествена сфера.

Според определение от времето на комунизма, филмовият соцре-
ализъм е „… художествен метод..., който представлява естетически 
израз на социалистически осъзнатата концепция за света, обусловена 
от епохата на борбата за установяване и изграждане на социалисти-
ческото общество... Търсенията в киноизкуството на социалистиче-
ския реализъм, неговата ясна теоретична основа са се определяли и се 
определят от Ленинската концепция за партийността и художествена-
та истина, за традицията и новаторството, от ленинския принцип за 
идейната яснота и общодостъпността на изкуството. “288

Така нареченият класовопартиен подход в изкуството, наложен от Ле-
нин в статията му „Партийна организация и партийна литература“ е ос-
новно идеологическо изискване към всяка художествена творба. Нещо 
повече, след създаването на Съветския блок, към който принадлежи и На-
родна Република България, у нас се толерира единствено изкуството, съз-
давано според идеологическите предписания на марксизма-ленинизма.

Всъщност терминът реализъм	не е адекватен на нормативната есте-
тика на този стил, която изисква да се представят като „реалност“ кому-
нистическите идеологеми. Реализмът, разбиран като „основен метод на 
познание на действителността в цялата ѝ широта, вкл. и на творческите 
постижения чрез непосредствено възприемане“289 е подменeн с вариан-

288 Кино (Энциклопедический словарь). – Москва: Исскуство, 1986, с. 402.
289 Богданов, Иван. Енциклопедичен речник на литературните термини. – София, 1993, с. 318.
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ти на мита за прогресивното революционно изменение, което води към 
светлото комунистическо бъдеще.

Налагането на соцреализма като задължителна естетика на българ-
ското игрално кино води до прилагането на решения, буквално заимства-
ни от съветските образци, като за пореден път се актуализира типичната 
за нашата културна традиция ситуация на подражание. Българският иг-
рален филм се създава под силното влияние на чужди образци и преди 
Втората световна война, но налагането на съветските естетически норми 
в края на 40-те години на ХХ век силно накърнява и забавя, както търсе-
нето на национална специфика на българското кино, така и изграждането 
на индивидуални творчески стилове. Съветските филми са провъзгласе-
ни за недостижими примери за подражание. На насилствено наложената 
нормативна естетика у нас не се противопоставят нито сериозна кинема-
тографична традиция, нито формирани индивидуални художествени сти-
лове и соцреализмът победоносно завладява българския екран.

В българското кино новият стил е въведен с правителствен документ. 
„Още с първите си крачки нашият национален български игрален филм, 
който се развива под благотворното влияние на съветския игрален филм, 
тръгна по правилен път – по пътя на социалистическия реализъм. Това 
е залогът на неговия успех.“, се казва през 1952 г. в съдбовното Поста-
новление № 91 на Министерски съвет290. Управляващите залагат на со-
циално преобразуващите функции на киното и вярват, че трудещите се 
ръководят от революционни идеали и жадуват да построят комунизма. 
Официалните историци на комунистическата власт ще твърдят почти до 
края на комунистическия период, че соцреализмът поражда ценностно, 
хуманистично кино като алтернатива на западната масова продукция.291 
Четвърт век по-късно авторът на тези редове ще промени коренно мне-
нието си и ще напише, че „със средствата на административния натиск се 
налагат каноните на т. нар. „метод на социалистическия реализъм“, приз-
ван да подмени реалната противоречивост на общественото развитие с 
налагана „отгоре“ идеална представа за него“292.

И. Б.

290 Постановление № 91 на Министерски съвет „Относно състоянието и задачите на 
българската кинематография“. Т. ІІ.

291 Такова схващане лансира Александър Грозев в „Началото. Из историята на бъл гарс-
кото кино 1895–1956.

292 Грозев, Александър. Киното в България. Ч. І (1897–1956). – София: Фабер, 2011, с. 340.
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ТЕАТРАЛНАТА ИКОНОГРАФИЯ  
НА ВОЖДА

Централен образ в ролевата система на тоталитарното театрално 
изкуство е този на партийния вожд. Чрез него в най-голяма степен се 
реализира симбиозата между тоталитарния дискурс и специфичния 
художествен език. Той е представителна фигура, която се намира на 
върха на обществената пирамида и олицетворява властта в конкрет-
ни измерения. Чрез него се внушава, от една страна, истинното битие, 
реалната мощ на партията и, от друга, нейната свръхестествена сила. 
Поради своята изключителна важност за налагане на основните тота-
литарни идеологеми този образ е белязан с изключителна схематич-
ност и е подложен на невероятен контрол по време на създаването му 
от творческия екип. Той се изгражда по строго определен канон. Мо-
делът се спуска от партийния елит в книги, статии, резолюции и би 
следвало да бъде изучаван и спазван. Творците са длъжни да познават 
нормата и да я следват.

От друга страна, въпреки съществуващите правила за констру-
иране на иконографията на вожда, не всичко е съвсем дефинирано. 
Обикновено твърде политизираните партийни инструкции са дос-
та общи и смътни и предполагат различни тълкувания. В процеса на 
тяхното прилагане в практиката неизбежно се внасят някакви коре-
кции според спецификите на изкуството и собствените разбирания 
на писателя, художника, скулптура, актьора. В условията на засилен 
контрол от страна на най-често некомпетентните органи, натоварени 
с тази задача, творците са обзети от страхове и съмнения до каква сте-
пен са разчели правилно партийните директиви. В резултат на тази 
семиотична активност на различни субекти в йерархията се форми-
рат хибридни политико-естетически микро-канони. Художественият 
език се адаптира към политическия текст и партийната инструкция се 
приспособява към спецификата на изкуството. По този начин се фор-
мират тоталитарните модели на образа на вожда във вид на театрални 
иконографии, които са относително устойчиви формирования, създа-
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дени съгласно политическия канон и политико-естетическите микро-
канони.

Канонизацията и митологизирането на вожда са в основата на то-
талитарното изкуство. Без представянето на партийния вожд то не би 
могло да съществува. Иконографският образ на вожда представлява 
идеалния модел на новия човек, строител на социализма и истински 
създател на новия живот. В него политика и естетика се сливат в един-
но цяло.

Вождът е главно действащо лице в редица пиеси – български и 
съветски, част от които намират сценична реализация. Сред тях за Ге-
орги Димитров са „Лайпциг 1933“ на Лев Компанеец и Леонид Крон-
фелд (1951); „Първият удар“ на Крум Кулявков (1964); „Червено и 
кафяво“, „Пожарът“ на Иван Радоев (1972); „Желязното сърце“ на Бо-
жидар Божилов (1972) и др. Ленин е основен образ в: „Семейство“ на 
Иван Попов за младите му години (1952); „Трета патетична“ (1961), 
„Кремълският часовник“ (1969) на Николай Погодин; „Бресткият 
мир“ на Михаил Шатров (1987) и др.

„Лайпциг	1933“,	Л.	Компанеец,	Л.	Кронфелд,	(Стефан	Савов	в	ролята	
на	Димитров),	реж.	Борис	Бабочкин,	Стефан	Сърчаджиев,	

Народен	театър,	1951
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„Семейство“,	Иван	Попов,	реж.	Моис	Бениеш,	
Народен	театър,	1952

В повечето случаи те първо се представят в Народния театър, като 
с тях обикновено се открива новият театрален сезон.293

Сталин не е представян на сцената в драматургично произве-
дение, но в Народния театър през 1949 г. е подготвено грандиозно 
честване в три части по случай седемдесетия рожден ден на Великия 
вожд и учител. В първата са разиграни сцени от срещи на различни 
хора със Сталин. Втората част е рецитал от стихове и истории за него. 
В третата е изпълнена кантата в негова чест.

Няма поставена пиеса и за лидера на Българската комунистическа 
партия (от 1949 до 1954 г.) и министър-председател на НРБ (от 1950 до 
1956 г.) Вълко Червенков, но в „Обещание пред правителството“ (1949 
г.) на Андрей Гуляшки и „По московско време“ (1952 г.) на Анжел Ва-
генщайн и в някои други пиеси, портретът му е на сцената.

Вождът, даже и да не бъде във фокуса на внимание като основна 
драматургична фигура, винаги присъства в постановките на партий-

293 Вандов, Никола и др. Народен театър „Иван Вазов”. Летопис януари 1904 – юли 2004. 
/Други авт.: Антония Каракостова, Иван Гърчев, Снежана Гълъбова и Асен Константинов 
– София: Валентин Траянов, 2004.
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ните пиеси. Обикновено се споменава за него, негови мисли се ци-
тират от героите, косвено той се намесва при разрешаването на да-
ден проблем (изпълнявайки функцията на deus	ex	machina). Портре-
тът (бюстът или скулптурата) му е задължителен елемент от декора.

Макар че художествената свобода в създаването на образа е сил-
но ограничена, актьорите се стараят да се превъплътят във вожда, тъй 
като поверяването на тази задача се смята за голяма чест. Усилията са 
отбелязани от критиката с национални награди и отличия. Всички ак-
тьори, които играят Димитров и Ленин на сцената, получават награди 
и звания.

Стриктните партийни принципи определят как да се представя 
вождът. Основните инструкции към актьорите в тази роля са да иг-
раят така, че да се усети присъствието на великия човек. Образът на 
партийния вожд трябва да излъчва сила и божественост. Той следва 
да бъде изобразяван винаги като добър, макар и в някои случаи строг, 
взискателен, но справедлив. Актьорът, който играе вожда трябва да

„По	московско	време“,	А.	Вагенщайн,	реж.	Стефан	Сърчаджиев,
Народен	театър,	1952

21.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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е привлекателен и с положително излъчване. При представянето на 
вожда е необходима монументалност, скулптурност на жестовете, 
стереотипност и депсихологизация. Актьорът е длъжен да персони-
фицира определен абстрактен феномен като наистина съществуващ 
човек по пътя на скулптурна и условна игра.

Типични мизансцени при представяне на вожда на сцената са по-
ставянето му централно и често малко по-високо от останалите пер-
сонажи.

При изобразяването на вожда използването на индексални жесто-
ве е препоръчително. Особено характерна е позата с показалеца на-
пред. На редица живописни платна и скулптури вождът е представян 
по този начин. Жестът символично демонстрира как той указва пра-
вилната посока, която е напред в бъдещето. В него се съсредоточава 
силата и самоувереността на вожда, способността му да управлява 
масите и да ги води целеустремено към комунизма.

Принципът на персонификация трябва да бъде парадоксално сме-
сен с противоположната форма на актьорска експресия, а именно ико-
ничната идентификация, която има за цел физическо сходство, био-
графична вярност, документална коректност и хиперреализъм. При 

„Трета	патетична“,	Н.	Пагодин,	(Рачко	Ябанджиев	в	ролята	на	Ленин),
реж.	Кръстьо	Мирски,	Народен	театър,	1961
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„Лайпциг	1933“,	Л.	Компанеец,	Л.	Кронфелд,	(Аспарух	Темелков	
в	ролята	на	Димитров),	реж.	Борис	Бабочкин,	Стефан	Сърчаджиев,	

Народен	театър,	1951

представянето на вожда се търси иконографско сходство между из-
пълнител и персонаж, доколкото изобразяваното лице има за прото-
тип действителна историческа личност. Актьорът трябва да се стре-
ми към буквално подобие, да имитира типичните погледи, жестове, 
пози, глас и интонация на вожда. Изисква се висока степен на иконич-
на идентичност и физическа прилика – лице, походка, жестове, гласо-
ви особености и пр. Актьорите, които играят вожда, обикновено са с 
тежък грим маска. Подготовката на Димитров за „Лайпциг 1933“ трае 
три часа, а тази на Ленин за „Трета патетична“ – четири.

Създаването на образа на партийния вожд в неговата тоталност и 
дълбочина се смята за невъзможно от нормативната критика294. Про-
тиворечивите и абсурдни искания за монументалност, от една страна, 
и обикновена човечност и простота, от друга, са несъвместими.

Вождът е въплъщение на могъществото на партията. Образът му 
трябва да бъде монументален и да демонстрира гиганта, който в съ-
щото време трябва да бъде човек от народа, да е близък до масите, 

294 Архив. Музей на Народния театър, инв. № 752, папка 33, листове 158–172.
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„Трета	патетична“	,	Н.	Пагодин,	
(Рачко	Ябанджиев	в	ролята	на	Ленин),
реж.	Кръстьо	Мирски,	Народен	театър,	1961																											

да преодолява пропастта между партийния елит и обикновените хора. 
Трябва да олицетворява партията, но също така да отразява желания-
та на масите. Това се постига чрез комбиниране на необходимата ре-
алистична „маска“ и нереалистични жестове с условен мизансцен. 
Той е представян като обикновен човек, който обаче притежава сила-
та, готовността и мъдростта, за да стане велик. Изграждането на иде-
ологически стереотип на свръхчовек с ореол е за предпочитане пред 
създаването на достоверен образ. Затова много по-важно е да се де-
монстрира монументалността на вожда като символ на партийна-
та власт. Той е иконата, която олицетворява силата, светлината и без-
смъртието на Комунистическата партия по пътя към светлото бъдеще.

Й. С.
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„НАРОДНИТЕ МАСИ“  
И „НАРОДНАТА МЛАДЕЖ“ НА СЦЕНАТА

Представянето на масите, на народа в изкуството е неотделимо 
от идеята за социална еманципация след Френската революция през 
1789 г. След Октомврийската революция изобразяването на масите 
става част от доктрината на социалистическия реализъм – в театъра, в 
киното, в монументалната живопис и скулптура.

В България в периода на късния сталинизъм (1948–1953 г.) в теа-
търа започват да се поставят предимно помпозни спектакли с масови 
сцени. Това е свързано със следването на основните социалистически 
принципи за партийност, класовост и народност, съгласно многократ-
но преповтаряните в партийните документи маркситко-ленински по-
стулати, главно от съчиненията на Карл Маркс и Фридрих Енгелс „За 
изкуството“; Владимир. И. Ленин „За литературата и изкуството“ и 
доклада на Максим Горки на Първия всесъюзен конгрес на писатели-
те, 1934 г. Именно те определят: героичната парадигма, свързана с ге-
роичната борба на народа; строителната парадигма, насочена към из-
граждането на новия социалистически строй и военната парадигма, 
отразяваща борбата срещу враговете.

При възможност разкриването на индивидуалните образи на но-
вите герои и героини и техните врагове, съгласно принципа за „на-
родността“ в изкуството на социалистическия реализъм, би следва-
ло да се осъществява в един по-епичен план, за да се персонифицира 
„могъществото на народните маси – творци на историята“. Партийна-
та идеологема намира израз във вмъкването при всеки удобен случай 
на огромни масовки на сцената. Тези опити за буквално материали-
зиране на дискурса на властта нерядко създават парадоксални техни-
чески проблеми за театъра. Театралите са принудени да обсъждат, че 
в „Незабравимата 1919 година“ на Вс. Вишневски е необходима ма-
совка от около 400 души, което е почти неизпълнимо при наличните 
кадри и съществуващите технически възможности на сцената на най-
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добре оборудвания Народен театър.295 Това е една от причините пие-
сата да не бъде поставена.

Обикновено образът на народа се предава чрез масови сцени, 
най-често изпълнявани от студенти в Държавното висше театрал-
но училище. Такива примери са постановките на „Село Борово“ по 
Кр. Велков, „Обещание“ на А. Гуляшки, „Разузнаване“ на Л. Стрел-
ков, „Брониран влак 14–69“ на Вс. Иванов, „Гласът на Америка“ на Б. 
Лавреньов, „Немци“ на Л. Кручковски, „Лайпциг 1933“ на Л. Компа-
неец и Л. Кронфелд, „Южно от 38-ия паралел“ на Т. Д. Чун и др.

В други случаи създаването на колективните образи се осъществя-
ва чрез индивидуални актьорски превъплъщения в епизодични роли. 
По този начин са създадени образите на: кронщадските моряци в „Раз-
лом“ на Б. Лавреньов; колхозниците в „Щастие“ от П. Павленко; транс-
портните работници в „По московско време“ на А. Вагенщайн; селяни-
те в „Снаха“ по Г. Караславов; работниците в „Семейство“ на И. Попов; 
югославския народ в „Искри в нощта“ на А. Барух и т.н.

„Брониран	влак“,	Вс.	Иванов,	реж.	Боян	Дановски,	
Народен	театър,	1949

295 Архив. Музей на Народния театър, инв.№ 752, папка. 33, лист. 132.
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„Разлом“,	Б.	Лавреньов,	реж.	Борис	Бабочкин,	Народен	театър,	1951

Основното внушение, което трябва да бъде постигнато при тези 
образи, е „мощта и величието на широките народни маси“. Те пред-
ставляват партийната модификация на античния хор, който е едновре-
менно свидетел и творец на събитията. За целта се изграждат крупни 
архитектурно-сценични конструкции, които понякога страдат от ста-
тичност и безжизненост, лъхаща от лицата на изпълнителите. В някои 
случаи става безцелно сценично движение на групи. В други – масов-
ката е твърде битовизирана и не си личи революционната буйност, 
стихийната решимост и борческата енергия на народа.

Като майстор на масовите сцени е признат съветският актьор Б. 
Бабочкин. През 1951/52 г. режисьорът поставя „Лайпциг 1933“ и пре-
работва „Разлом“.

В тези постановки някои от актьорите на епизодични роли твър-
де успешно се вписват в тоталитарния стереотип за колективен образ 
от народа. Монументализирането е основното средство както при из-
граждането на положителните колективни образи, така и при разкри-
ването на образа на груповия враг.

Но докато при народа експресивните средства са най-често бито-
во-реалистични, в съчетание със скулптурност на жестовете, припов-
дигнатост на тона и други романтични похвати, то при врага се търсят 
гротеската и сарказмът.
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Според тоталитарния модел народността се изразява в изображе-
ние на живота във формите на самия живот. Това обаче е свързано с 
изискването за реализъм дотолкова, доколкото той може да гарантира 
общодостъпност и лесно четене на закодираното идеологическо пос-
лание. Народност в голяма степен означава „илюстративност“, „при-
митивност“, „опростяване“, „инфантилност“, често съзнателно кул-
тивирана от властта с цел по-лесното манипулиране на общественото 
съзнание.

Във връзка с народността, разбирана именно в смисъла на оп-
ростяване и инфантилност, е и ориентацията към изобразяване на 
младата смяна. Чрез тези образи трябва да бъде отразена новата мла-
деж, съгласно идеологемата за възпитание в духа на бодростта и ре-
волюционността. В спектаклите за младите младостта е всеобща – и 
на героите, и на актьорите. Тя трябва да обхване всички: стари и мла-
ди, намиращи се на сцената и в залата. При изобразяване на младежи-
те е необходимо да се търси непринудена наивност, детска чистота и 
откровеност. Новите деца са готови за подвизи. В тях прозира свет-
лият и лъчезарен образ на новото поколение. Силата им е в тяхната

„Лайпциг	1933“,	Л.	Компанеец,	Л.	Кронфелд,
реж.	Борис	Бабочкин,	Стефан	Сърчаджиев,	

Народен	театър,	1951
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„Млада	гвардия“,	Ал.	Фадеев,	реж.	Боян	Дановски,	
Народен	театър,	1947

сплотеност, затова обикновено младежта се показва на групи. Чрез 
колективния образ на младите се утвърждава идеологемата за настъп-
ващото ново и отиващото си старо. В ръцете на тези, които идват, се 
намира светлото бъдеще. На младите са противопоставени старите, 
които си отиват и само малцина от тях могат да разберат новото вре-
ме и да намерят своето място. Останалите загиват непопаднали на 
своята улица. Една от задачите при представянето на тези персонажи 
е чрез тях младежта да бъде възпитавана в социалистически дух, по-
средством изобразяване на героичните ѝ връстници от млади ентуси-
азирани актьори.

В същото време този всеобщ младежки ентусиазъм има и по-дъл-
бок смисъл. Той трябва бъде сугестиран не само у младите, но у всич-
ки. Чрез апологетиката на младостта, избрана за символ на духа на 
новото време, властта се опитва да зарази с младост социума, да на-
трапи характерното за света на утопията младежко кривогледство – 
плод на невинност и чистота – и по този начин да култивира общество 
от вдетинени индивиди. Социалистическият реализъм се отличава 
със своята инфантилност, която е един от родовите белези на всяка то-
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талитарна култура. Утопичният идеал е свят, пълен с възрастни деца, 
чието съзнание да бъде лесно управлявано, податливо на суеверия, 
митове, идолопоклонничество, подчинено на силата на властта. Зато-
ва за младостта на актьора и изобразяваните от него герои се говори с 
огромно въодушевление, независимо от художествените постижения 
на играещите. Според примитивната тоталитарна логика честото по-
казване на младежта на сцената, която да умили, ентусиазира и оча-
рова публиката, е едно от средствата за автоматично масово вдетиня-
ване на индивидите, чрез което се улеснява процесът на всаждане на 
партийния дискурс в социума.

Й. С.



331

МИТЪТ „КАЛИН ОРЕЛЪТ“

Културните инженери на комунизма се нуждаят час по-скоро да 
бъде произведен български пълнометражен игрален филм, за да до-
кажат преимуществата на държавното филмово производство пред 
частното продуцентство. Този филм „трябва, отразявайки много-
образно борбите на нашия народ, днешните и в близкото и по-далеч-
но минало, да постави и реши такива човешки проблеми, които са 
свойствени на времето ни и които стоят в съзнанието и решават пове-
дението на народните маси“296.

В крайна сметка, пропагандният шум не успява да произведе така 
желания соцреалистически държавен филм – образец. Затова се взема 
компромисно решение – да се възстанови работата по екранизацията 
на пиесата на Никола Икономов „Калин Орелът“, започната от Борис 
Борозанов още преди 1944 г. Започва прекрояване съобразно соцреа-
листическите възгледи на заснетия преди края на войната материал, 
национализиран заедно с цялата кинематография. Неда Станимирова, 
която е съвременник на събитията пише, че става дума за довършване 
на филма, „който бе наследен от частното филмопроизводство“297.

296 Кино	и	фото, 1949, № 4, с. 3.
297 Станимирова, Неда. Кинопроцесът –„замразен временно“. Български игрални 

филми 1950–1970 в документи, спомени, анализи. – София: Логис, 2012, с. 45.
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Нещо повече – инсценира се тържествено „начало на снимките“, 
съпроводено с реч на помощник-министъра и главен директор на Бъл-
гарска кинематография Енчо Стайков и с тържествени обещания от 
страна на „киноработниците“, което е документирано и прожектира-
но, като кинохроника. Целта на тази подмяна е да се създаде митът, 
че историята на българското игрално кино започва с „Калин Орелът“, 
провъзгласен за първия български държавен филм. Според текста 
към кадрите с мнимото начало на снимките на „Калин Орелът“: „е за-
почнат български игрален реалистичен филм, отразяващ героичните 
борби на народа против чуждото иго и фашизма“. В абсурдно нару-
шение на историческата истина османското владичество и фашизмът 
са отнесени едва ли не към една и съща епоха и в крайна сметка е 
монтиран хибрид от първоначалния и доснетия материал.

Резултатът е романтична мелодрама, повърхностно гарнирана 
със социалистическа реторика. Историята за изгубеното сираче, кое-
то след драматични перипетии успява да открие истинския си баща, е 
основен модел на мелодраматично повествование. Според романтич-
ната традиция обаче, хепи ендът предполага дъщерята на каторжника 
да се окаже изгубена графиня.

Сюжетът на „Калин Орелът“ се развива в точно противоположна-
та посока – френската благородничка Едит (Петрана Ламбринова) се 
оказва изгубената дъщеря на български поборник, осъден от турцитe  
на заточение. Противно на основополагащия мелодраматичен прин-
цип действието на „Калин Орелът“ не се крепи на перипетиите в лич-
ния живот на героите и от сюжета са изчистени всякакви житейски 
подробности. Нещо повече – завръщането на главния герой Калин

Петрана	Ламбринова	в	ролята	на	Едит/Невяна																								
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Иван	Димов	в	ролята	на	Калин	Орела

(Иван Димов) в освободена България, присъединяването му към со-
циалистическата организация в село Бели Извор и смъртта му от ръ-
ката на наемен убиец, враг на социалистическото движение, е най-съ-
ществената сюжетна промяна, която цели да тушира „буржоазния“ 
характер на мелодрамата и да я приведе в соцреалистически вид.

В същия дух лакеят Жан (Стефан Петров) получава значител-
на роля в развитието на събитията, след като към „биографията“ му 
е прибавено участие във Френската комуна. Традиционният трогате-
лен хепи енд е подменен с революционна решителност, с обещанието, 
което главната героиня Невяна (Едит) дава на умиращия си баща – да 
остане в България и да продължи делото на социализма. Очевидно е, 
че традиционните романтични похвати са адаптирани по най-елемен-
тарен начин към новата идеология. Премиерата на „Калин Орелът“ се 
състои на 1.03.1950 г. и за пръв път на българския екран се заявява 
соц реалистическият подход към историята, който ще се запази в иг-
ралното ни кино до самия край на комунизма.

И. Б.
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ИДЕОЛОГИЯ И АРХИТЕКТУРА

Архитектурното развитие през втората половина на XX век (не 
само в България) е многолико и аморфно. Технологиите на изгражда-
не и проектиране се актуализират с висока скорост, а различните ар-
хитектурни стилове се развиват успоредно или даже отчасти прели-
ват своите граници на приложение. Същевременно, концептуалните 
и естетическите предпочитания на обществото (не само в областта на 
архитектурата) вече се приемат и за популярен начин за масова кому-
никация. Така, при сравними по мащаб и функция случаи, окончател-
ният облик на сградите подчертава публично убежденията на автори-
те и инвеститорите им.

След края на Втората световна война България преминава към 
централизирано управление, обвързано с комунистическата идеоло-
гия. Този политически режим налага нови форми на пазари и работни 
процеси и филтрира	разпространените дотогава художествени кон-
цепции. В пропуснатите до публична реализация проекти вече се за-
лагат ясни пропагандни внушения. Като цяло, в естетическите реше-
ния се прилага подчертан монументален мащаб и ограничен избор на 
одобрена стилистика. Управляващата партия активно търси своя ин-
дивидуален архитектурен образ (особено на обвързаните с идеоло-
гията ѝ здания). Все пак флуктуациите на политическите събития и 
измененията в предпочитаните художествени концепции са твърде 
чести за ритъма на промяна на дълговечните сгради и съоръжения. 
Така в исторически план, в сходни по образ сгради се разкриват раз-
лични послания.

В следвоенния период, страната е периферен елемент от глобал-
ната организация на социалистическия лагер, чийто център е СССР. 
Предполага се внедряването на челния	опит на съветската страна във 
всички области на живота. Характерът на архитектурата, създавана от 
проектантите в Съветския съюз се оказва основен фактор за обоснов-
ка на множество стилистични и функционални решения. Проявите на 
режима са силно изразени и в организацията на проектантските и стро-
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ителните процеси – в стопанската структура на България успешно се 
организира и повторение на редица вече протекли в СССР процеси и 
практики. В архитектурата, формите на поръчителство, проектиране и 
строителство също следват съветския	модел. Така, след Втората све-
товна война, частното предприемачество и личните стопански иници-
ативи в строителния бранш са забравени. Общите, специални планови 
задания за нуждите	на	народа	се изготвят от техническите служби към 
народните съвети (или към едрите държавни предприятия и ведомства). 
В ролята на проектанти навсякъде се въвеждат нарочни специализира-
ни групи: „Проектите и сметните документации за строителството на 
държавата, кооперациите и политическите и обществените организа-
ции се изработват само от проектантските организации“.298, постули-
ра Правилникът за планово строителство от 1951 г. Постепенно проек-
тантската и инженеринговата дейност е административно разпределена 
в тематични колективи към ведомства, комитети, райони и др. Така 
Транспроект, Хранпроект, Енергопроект, Земпроект, Агропромпроект, 
Промпроект, Заводпроект и т.н са насочени към създаването на транс-
портни, селскосопански, промишлени и пр. сгради и съоръжения. Ате-
лиетата на Главпроект299, ПРОНО, Техноекспортстрой и др. на свой ред 
обслужват специфични (административни, военни или обществени) за-
дания на централизирания вътрешен или външен пазар. За нуждите на 
селищата, общините и прилежащите им територии съответно се грижат 
териториални проектантски служби като Софпроект и др. Контролът 
върху строителните предложения и процеси също е централизиран.

В средата на века „цялата съветска страна представлява от себе си 
неизгледна строителна площадка, при което динамиката на мирните 
строителни работи непрекъснато расте, а съдържанието им става все 
по величествено.“, пише Цапенко в статията си в сборника „Съвет-
ската архитектура“. И оценява ситуацията в нашата страна в доклада 
си Българската	архитектура300:	„В народнодемократична България 
се извършва голямо строителство... Като навсякъде при социализма, 
архитектурното творчество става важно държавно дело“. 

298 Виж: чл. 44 на Правилника за капиталното строителство от 1951 г.
299 „Главпроект проучва и ръководи всички държавни, обществени и кооперативни 

обекти запланувани в народностопансия план.“, гласи обявата на организацията в списание 
„Архитектура и строителство“, 1951 г.

300 Цапенко, Михаил. Българската архитектура. // Архитектура и строителство, 1951, 6, с. 1. 
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Дворец	на	съветите,	макет,	
проект	на	Б.	Иофан,	1930–1940	г.	
Снимката	е	от	публикацията
в	сп.	„Архитектура“,	1947301.                                                      

Всъщност, в Съветския съюз и страните, които го подкрепят се 
изграждат не само сгради – изгражда се обществен строй, изграж-
да се социализъм. Може да се каже, че в Източния блок процесът на 
строителството се третира като ярка метафора на процесите, на които 
е подвластно обществото. Дори ключовите обществени фигури са оп-
ределяни като строители.

„Ако в класовото общество думата „дворец“ се свърза с недостъп-
ността на сградата за народа, в нашата Съветска държава с дворци по 
право се именуват обществените сгради, обслужващи народните маси: 
дворци на Съветите, дворци на културата, на техниката, на изкуството и 
науката, дворци на младежите и пионерите, дворци музеи и т.н.“, комен-
тира А. Михайлов302. Така, докато в началото на XX век еклектичните и 
неокласическите решения в България са знак за усвояване на европей-
ските традиции, то в средата на века изграждането на здания в неокла-
сическа, дворцова	стилистика вече цели да покаже високата култура и 
необикновените „елитни“ достижения на социалистическия режим.

Още една характерна естетическа преценка споделя Давид Ар-
кин, според който „Мнимата новаторска „естетика на машината“ 
затвори херметически архитектурното творчество в херметична-
та клетка на бездушния и безрадостния техницизъм,“303. Последни-

301 Тонев, Л. Едно посещение в ателиетата на академика Б. М. Иофан – Москва // Ар	хи-
тектура, 1947, 3, с. 28.

302 Михайлов, А. Архитектурата на социалистическия реализъм. – В: Съветската ар хи-
тектура. – София: БАН, 1951, с. 37.

303 Аркин, Давид. Борба за стил в архитектурата, – В: Съветската архитектура. – София: 
Академично издателство „ Проф. М. Дринов“, с. 28.
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ят е заклеймен от Аркин и като притежаващ „антихуманистичната 
вътрешност на изкуството в епохата на империализма,“ и обобщено 
маркиран като формален. Следвайки тази разпространената логика 
(на анти-машинна естетика), опростената стилистиката на предвоен-
ният модернизъм в страната е изместена от употребата на ордерните 
принципи и подчертаните декорации в архитектурата на т. нар „кул-
товски период“.

Смъртта на Сталин (1953 г.) и перспективите, очертани на Април-
ския пленум (1956 г.), изменят ситуацията в България. Първият брой 
на списание „Архитектура“ през 1955 г. започва с разпечатка на реч-
та на Хрушчов „За широко внедряване на индустриалните методи, 
за подобряване на качеството и поевтиняване на строителството“304. 
Именно през този период като негативен термин се въвежда и концеп-
цията за украшателството, с която се порицават (нео) класическите 
ордерни украси, пищната употреба на орнаментика и представителни 
пространства и дори самият начин на монументално, презентативно 
строене. Така, в края на 50-те години, постепенно отново се изменят 
качествените акценти на очакваната от новите сгради визия.

Идеологически оцветените естетически формулировки са види-
ми в почти всички теоретични и критически текстове в началните де-
сетилетия на социалистическия период. Например в проучването си 
върху българската архитектура от средната част на XX век Любен 
Тонев разделя развитието на проектирането и строителството между 
1944–1960 г.305 на три етапа: в периода 1944–1948 г. се е поемало и ко-
ригирало тежкото	наследство	от	миналото; в годините 1948–1955 
г. основно постижение е приемането на плановото строителство; през 
петилетката 1955–1960 г. се премахва и безцелното украшателство 
върху сградите.

Поправянето	на	тежкото	наследство	е още един популярен из-
раз, с който се маркира отношението на управляващия с ляв режим 
към по-ранните десни уредби и достижения на страната. Упреците 
във формализъм и украшателство	са също в основата на много кри-
тически изказвания в идеологически план. В публична полемика чес-

304 Хрушчов, Никита С. За широко внедряване на индустриалните методи, за по доб ря-
ване на качеството и поевтиняване на строителството; Реч произнесена на 1.12.1954. – Ар-
хитектура,	Отдел „Архитектура“ при СТНС, 1955, 1, 1–14.

305 Тонев, Любен, Архитектурата в България 1944–1960. – София: Академично из да-
телство „ Проф. М. Дринов“, 1962.

22.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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Статия	в	списание	„Архитектура“,	1956,
коментар	за	павилиона	на	Сибир,	
ВДНХ	–	Москва306                                                                       

то се противопоставят и концепциите за упадъчната	еклектична, по-
влияна	от	конструктивизма и тежка,	лишена	от	детайл съществу-
ваща среда в някои от европейските столици и съответната светла	и	
жизнерадостна, реалистична и национална архитектура, продукт на 
социалистическите режими.

Но макар че цензурата налага своите предпочитания и оценки, 
това става, без да се унищожават или преустройват драстично вече го-
товите (често скъпи) постройки и комплекси. Може да се забележи, 
че обвиненията във формализъм	и украшателство	 в известна сте-
пен се повдигат избирателно и обичайно водят не толкова до проме-
ни в образа на самите сгради, колкото до награди или наказания на 
авторите им. Все пак, след 1956 г. нови проекти в неокласическа или 
еклектична стилистика почти не се одобряват за изпълнение. От дру-
га страна, част от вече построените знакови обекти (като Мавзолея на 
Георги Димитров, Димитровградския център и Софийското ларго) за-
пазват своята положителна характеристика в публичното простран-
ство, чак до последните десетилетия на XX век.

Широко използвани в средата на века, в последващите години по-
литизираните естетически категории постепенно губят своето значе-
ние и употребата им е сведена до минимум. Във времето се извършва 
адекватна преоценка и на българското архитектурно наследство, и на 

306 Абросимов, Павел. Състояние и задачи на съветската архитектура. // Архитектура, 
1956, 1, с. 13.
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световните теоретични и функционални тенденции. Отново се нала-
га позитивно отношение към знакови сгради от началото на века като 
Софийските централни хали, Софийските минерални бани или Ду-
ховната академия. Творчеството на големите архитекти от световна-
та сцена в предвоенния период също е преосмислено в положителна 
светлина.

До края на 50-те години, дискусията за търсене на регионална, 
(уникална за нацията и района) архитектура или за развитие на раз-
пространените модернистични концепции в известна степен е „зам-
разена“. На преден план излизат идеите на новото, социалистическо 
строителство (често обявявано и за плод на помощта и знанията на 
съветските архитекти). В следващите години обаче, идеологически-
те условия, поставени пред архитектурата и нейните неизбежни ре-
гионални и национални характеристики започват все повече да се 
преплитат. Същевременно, архитектурният образ се осъзнава и като 
свързван с удовлетворяването на социални, ергономични и/или тех-
нологични потребности, и като част от архитектурната еволюция в 
глобален план. Така, според Константин Бояджиев, в България „прак-
тиката в края на 50-те и през 60-те години смесва естетиката на „ор-

Мавзолеят	на	Георги	Димитров,	1950,	проект	арх.	Георги	Овчаров307

307 Стоянов, А. Шрифт и архитектура. // Архитектура	и строителство, 1951, София, 8, с. 8.
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тодоксалния“ модернизъм, стремежа към „органична архитектура“, 
с наченки на местни интерпретации на „брутализма“, с пластиката и 
живописноста на бразилската архитектура.“308

В края на социалистическото управление развитието на модер-
нистичните концепции постепенно затихва и се деформира (подобно 
на еволюцията им в световен план). „След драматичните и противо-
речиви търсения в началото на 70-те години, в края на десетилетие-
то и началото на следващото, наложилите се идеи на модерната архи-
тектура започват да се изчерпват и банализират.“309 коментира отново 
Константин Боджиев. За разлика от образа и естетическото внушение 
на сградите, обществената роля на архитектурата, както и самата ло-
гика на упражняване на професията остават много по-близо до харак-
теристиките на режима и региона, обвързани с тях.

С. Т.

308 Бояджиев, Константин. Историцизъм и модерност. – В: София 120 г. столица. – 
София: Академично издателство „Проф. М. Дринов”, с. 532.

309 Бояджиев, Константин. Цит. съч. с. 541.
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НОВИЯТ СТРОИТЕЛЕН УНИВЕРСИТЕТ

Традициите на академични търсения започнати в БИАД, БИА и 
ДБА във втората половина на XX век са донякъде продължени и от 
ИГА (Институт по градоустройство и архитектура при БАН). Той е 
създаден през 1949 г., а през 1962 г. е разделен на две отраслови звена 
СТИГА (Секция за теория и история на градоустройството и архитек-
турата), оставащ към БАН, и НИГА (Научноизследователски инсти-
тут по градоустройството и архитектурата) към Държавния комитет 
за строителство и архитектура. С архитектурна проблематика в стра-
ната се занимават и Институтът по типизация и индустриализация на 
строителството (ИТИС), Комплексният научноизследователски ин-
ститут по териториално устройство, градоустройство и архитектура 
(КНИПИТУГА), както и редица по-малки центрове. Основните цели 
на научноизследователските организации се съгласуват централи-
зирано, а акцентът в работата им пада върху исторически и градоу-
стройствени проучвания, както и автоматизация и стандартизация на 
строителството.

Първото българско висше техническо училище (ВТУ), отваря 
врати през 1942 г. От октомври 1943 г. в него е организирано и изуча-
ването на специалност „архитектура“. Най-сетне, макар и повече от 
60 години след Освобождението, архитектурно-строителната гилдия 
в страната получава академична възможност да систематизира и пре-
предава натрупаните във времето познания. В Първия випуск са при-
ети 44 студенти по архитектура – 33 мъже и 11 жени. Тодор Златев, 
Иван Данчов, Станчо Белковски, Петър Марковски, Димитър Цолов 
и Любен Тонев са някои от имената на първите преподаватели архите-
кти. Художниците Иван Пенков и Борис Колев, скулпорът Иван Лаза-
ров и др. организират обучението по рисуване и моделиране. Никола 
Обрешков, Георги Брадистилов, Иван Странски и Георги Наджаков 
пък са част от поканените известни фигури в другите научни области. 
Между първите завършили студенти пък са архитектите Маргарита 
Тодорова, Методи Писарски и Методи Класанов.
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В следвоенните години централизирано са наложени различни 
ограничения на пътуването и обучението извън страната. Така въз-
можностите за архитектурно образование се оказват концентрира-
ни във ВТУ, макар че се допускат и контролирани връзки с академич-
ни центрове на съветски или социалистически страни. След 1944 г. в 
България се завръщат и голям брой от следващите в чужбина студен-
ти (архитекти и инжинери). Съгласно Методи Писарски и колектив310 
във втория випуск на ВТУ се включват 33-ма студенти от Виена, 33 
от Дрезден, 35 от Мюнхен, 26 от Загреб, 14 от Бърно, 11 от Берлин, 11 
от Грац, 8 от Щутгарт и още, по-малко на брой от други места. През 
1944 г. допълнително е приет – свободно и без конкурс – и студентски 
випуск от 700 души.311

Развитието на ВТУ като институция не е плавно нито безоблач-
но, а динамиката в характера на политическия режим е един от фак-
торите за реорганизациите му. През 1945 г. то е преобразувано в Дър-
жавна политехника, а от учебната 1953–1954 г. се разделя на четири 
самостоятелни института: строителен (ИСИ), машинен (МЕИ), хи-
мико-технологически (ХТИ) и минно-геоложки (МГИ). След тран-
сформациите на ИСИ във ВИСИ (1963 г.) и ВИАС (1977 г.), днес ар-
хитектура се изучава в академичната структура наследник – УАСГ 
(1990 г.). Основните катедри, формирани в архитектурния факултет, 
в началото следват типологичните направления във функцията на по-
стройките или се фокусират на разноликия мащаб на архитектурните 
проблеми. Така, завършилите първия випуск студенти специализират 
върху: жилищни, обществени, промишлени, селскостопански сгради 
и градоустройство312. Впоследствие се развива и практика на дипло-
миране в областите от историята и теорията на архитектурата, сгра-
достроителство и интериор.

Архитектурно-строителният университет е една от първите ин-
ституции в бранша, която работи с изчислителни технологии. През 
1977 г. е обособен Учебно-изчислителният център, а през 1979 г. е 
въведена в експлоатация универсална ЕИМ ЕС-1033. Персоналните 
компютри се прилагат от 1983 г., а от началото на 1989 г. се експлоати-

310 Писарски, М., Класанов, М., Тодорова, М., Войников, Ц., Тенев, И., Аврамова, А.  
(1993) Алманах [на ВИАС–София]: Първите студенти и преподаватели по архитектура,  
1943 г., ВИАС, София., с. 67.

311 Класанов, М. Цит. съч., с. 31.
312 Класанов, М. Цит. съч., с. 66 (табл.3).
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Новата	сграда	на	ВИАС,	1977,	проект	–	Атанас	Делибашев,	Иван	Попов,	
Митко	Ангелов,	Чавдар	Ангелов	и	колектив

ра и първата локална компютърна мрежа за нуждите на обучението313. 
Междувременно в края на 70-те и началото на 80-те години, в модер-
нистична стилистика е построена и новата сграда на университета.

Освен образователната си дейност, ВИАС (ВТУ) създава свои 
формации (сектори) за проектиране и изследователска дейност и 
участва в строителните и нормативните проекти на държавно и об-
щинско ниво.

В периода отсъстват мащабни частни поръчки и луксозно, ин-
дивидуално строителство, но архитектурното проектиране е при-
емано като донякъде елитарна дейност, свързано пряко с „изграж-
дането“ на „светлото бъдеще.“ В периода 1943–1992 г. във ВИАС са 
завършили 5743 архитекти, от които 3176 мъже и 2297 жени. Обуче-
ни са и 327 студента от Сирия, Ирак, Кипър Гърция и някои африкан-
ски страни314. Наравно с някои от професионалистите от предвоен-
ното поколение, възпитаниците на Висшия строителен институт са 
действащите лица в оформянето на новия, социалистически облик на 
архитектурата и строителството.

С. Т.

313 УАСГ, История, 2014.
314 Класанов, М. Цит. съч., с. 159–160.
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НОВИЯТ ЧОВЕК И НОВИЯТ ГРАД:  
ОТРАЖЕНИЯ

Новите изделия и сгради са част от непрекъснатия стремеж към 
нововъведения на социалистическия строй. Те целят да подчертаят 
неговата специфика и ценност и едновременно с това, да затвърдят 
неговата уникалност. Но заедно с търсенето на специален, социалис-
тически	облик, селищата в страната се разрастват и променят след-
вайки и глобалните (световни) тенденции, свързани с урбанизацията 
на населението. Факт е, че нарастването на броя на градските жители 
е устойчива тенденция за почти целия XX век – за разлика от селски-
те, чиито брой се увеличава до 1946 г., но след това намалява315. Така 
през 1946 г. в градовете на България живеят 1735 188 души, а през 
1985 г. – те са 5 799939. За селата цифрите са 5294161 и 3 148710 съот-
ветно.316 Това налага промени в структурите на населените места – те 
са свързани с динамичното строителство на жилищни квартали, пъ-
тища и набор от обслужващи сгради и площи. Във времето в градо-
устройствените планове се фиксират и мащабни петна на индустри-
ални и обществени зони, залага се и актуализиране (преустройство и 
преизграждане) на градските центрове.

Димитровград е първият нов град в България с нарочно плано-
во градоустройствено задание. Той е основан на 2.09.1947 г. с указ 
на Георги Димитров, в който селата Раковски и Марийно, Хасков-
ска околия, и село Черноконево, Чирпанска околия, се обединяват в 
едно населено място – град, под името Димитровград. За изграждане-
то на новата структура (и нейния център между отделните поселища) 
са налични редица локални условия като съществуващите въглищ-
ни мини, жп линии, характерен релеф на терена и река. Предвидени-
те нови индустриални зони са друг обективен фактор за формирането 

315 Анализ на населението в страната е достъпен при: Ковачев, Атанас. Градоустройство. 
– София, Москва: Пенсофт, 2003, с. 31.

316 През 1946 г, 5 294 161 от жителите на страната живеят в селата. Данните са от На цио-
налния статистически институт, София (http://www.nsi.bg/Census_e/Census_e.htm, посетен на 
1.11.2018).
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Макет	на	центъра	на	Димитровград,	1951,
																																															проект	на	арх.	Петър	Ташев317

на града. Освен това, градоустройственото проектиране е съгласу-
вано и с онагледяването и приложението на новите комунистически 
идеи, както и с някои пропагандни и представителни функции. Дими-
тровград е наричан „градът на българо-съветската дружба“ и „младия 
град на социализма“. Строежите пък се извършват от Бригадирското 
движение в България, а в селището остават да живеят и работят голя-
ма част от пристигналите строители младежи.

Първоначалният проект на Димитровград (дело на арх. Л. Тонев) 
е развит според логиката на сателитната система на изграждане.318 
Предложеното застрояване обаче не е съобразено напълно с природ-
ните условия и промишлените мощности, и същевременно е с ниска 
етажност (и ниска гъстота на населението). В крайна сметка то е оце-
нено като неефективно и недостатъчно монументално и тържествено. 
Изпълнението на проекта е спряно и през 1951 г. развитието на гра-
да продължава – вече с планово задание и със сменено концептуално 
направление под ръководството на архитект Петър Ташев319. Прилага 
се мащабна градоустройствена схема, чиито оси категорично струк-
турират градските пространства. За централните части архитект Та-
шев избира блоково застрояване с 4–5 етажни сгради, в чиито партер 
се образуват просторни галерии с колонади с лице към пешеходното 

317 Източник: Регионален исторически музей, Димитровград, 
318 Желева-Мартинс, Добрина. Димитровград: идеи и интерпретации. // Архитектура, 

2010, бр. 5, с. 33.
319 Ташев, Петър. Новият градостроителен план на Димитровград. // Архитектура	и 

строителство, 1962, № 2, с. 12.
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Плакат	на	филма	„Димитровградци“
(1956)320                                                                                                     

улично пространство. По това време правите широки булеварди и мо-
нументалните градоустройствени оси се считат за едно от лицата на 
„димитровската епоха“ и са ярко изразени в пространствената струк-
тура. Основен композиционен елемент на селищния план е сградата 
„Дворец на съветите“, която обаче не е построена.

Изграждането на Димитровград се оказва и възможност за пуб-
лично представяне на режима. То е положително отразено в профе-
сионалната литература, но и в множество художествени текстове и 
визуализации, фотографии и плакати. Поетът Пеньо Пенев, който е и 
един от активните строители на града, пише:

Димитровград	е
извор	на	сили
и	младост,
между	вчера	и	днеска	–
здрав	фронт;
широко	пристанище	на	нашата	радост,
граница	будна
от	сърца	и	бетон!321
Изграждането на Димитровград е показано в кинопродукцията 

„Димитровградци“ (1956 г.), с участието на актьори като Георги Ка-
лоянчев, Мария Русалиева, Иван Димов и др. Филмът е фикусиран вър-

320 Източник: архив на БНФ.
321 Пенев, Пеньо. Димитровград.
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ху живота на бригадирите създаващи новия град, а техните лични пре-
живявания са обвързани с процесите и проблемите на строителството.

В следващите десетилетия Бригадирското движение затихва и се 
модифицира. Изпълнението на строежите постепенно се съобразява с 
контекста, с разработените нови технологии и региони, профилират се 
строителни предприятия и комбинати. Във времето индустриализира-
ното, панелно строителство почти измества монолитните форми в сто-
лицата и централните градове. Променят се процесите, променя се и 
мащабът на дейността – „строителството на единични еднофамилни и 
двуфамилни къщи и на традиционните жилищни кооперативни сгради 
се заменя постепенно с изграждането на жилищни комплекси...“, пише 
през 1979 г. Георги Лабов322. Според него, в София първите подобни 
реализации са комплексите „Ленин“, „Изток“, „Владимир Заимов“, 
„Христо Михайлов“, „Гео Милев“, „Западен парк“, а в последствие се 
формират крайградските жилищни формации от типа на „Младост“ и 
„Люлин“, развива се и територията на „Студентски град“.

Панелните блокове и микрорайонните структури са ефективен 
опит бързо да се отговори на повишеното търсене на жилища в гра-
довете. В проектите на комплексите е налично строго функционално 
зониране по отношение на сградите предназначени за обитаване, об-
служващите постройки и паркови пространства. Същевременно, тех-
ните повторяеми форми и еднакви параметри подхранват и подчер-
тават социалното равенство на обитателите. А централизираното им 

Панорама	на	Студентски	град
																																																				(7,	8	и	9-ти	блок)323

322 Лабов, Георги, Архитектурата на София. – София: Техника,1979, с. 79.
323 Лабов, Георги, Архитектурата на София. – София: Техника, 1979, с. 304.
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Адаптацията	към	живота	в	градска	среда	най-общо,	както	и	постепенното	за-
селване	и	обживяване	на	районите	и	жилищните	блокове,	се	интерпретират	от	
художествената	литература	и	киното.	Комплексите	често	са	фон,	а	понякога	
дори	предмет	на	редица	произведения	на	изкуствата.	Разказът	„Дърво	без	корен“	
(1967	г.)	на	Николай	Хайтов	например	илюстрира	редица	проблеми	при	преминава-

нето	от	селска	към	градска	среда.

Рисунка	на	Тодор	Кръстев	(1979)324. 
Успешна	прогноза	за	носталгията	в	проектирането	

в	края	на	XX	век.

разпределение между нуждаещите	се граждани се използва и като 
още един метод за контрол и манипулация на населението.

Интересен е фактът, че архитектурата постепенно се превръща 
в наблюдавана от обществото област и присъства в редица знакови 
произведения на изкуствата. Личните зони и права и общественото 
участие в тях и техните архитектурни решения се разглеждат в сати-
ричната пиеса „Римска баня“ (1974 г.) на Станислав Стратиев. В ос-
новата на нейния сюжет са откритите останки от антична баня, разпо-
ложени под хола на Иван Антонов. Кино-комедията „Топло“ (1978 г.) 
пък е посветена на решението на битовия проблем за изграждането на 
парна инсталация в жилищен блок. Съвестта на архитект Стоев пък е 
зрелищно призована на екран в една от последните социалистически 
продукции – „Адио Рио“ (1989 г.). В края на 80-те години обаче вече 
са налице големи промени – в теоретичното и професионалното раз-
витие на самата архитектура, както и по отношение на мястото ѝ и ро-
лята ѝ в социалистическото обществото.

С. Т.

324 Кръстев, Тодор, Архтектурното творчество. – София: Техника, 1979, с. 69.
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АНТИКОНФОРМИСТКИ МОДЕЛ  
И НЕОРЕАЛИЗЪМ В КИНОТО

Терминът неореализъм	се появява за пръв път на страниците на 
италианското списание „Чинема [Cinema]“ през 1943 г., в статия за 
филма на Лукино Висконти „Натрапчивост“. Висконти принадле-
жи към една от най-прочутите италиански аристократични фамилии, 
а главният редактор на списанието, което ще се утвърди като теоре-
тична трибуна на новия стил, е Виторио Мусолини, син на фашист-
кия диктатор, който по това време управлява Италия. Звучи абсурдно 
и иронично, но точно тези двама млади мъже се ангажират с нала-
гането на кинематографичен стил, който напълно се противопос-
тавя на естетиката на фашисткото кино, продуцирано в създадената 
от Бенито Мусолини студия „Чинечита“. Неореализмът, който ще се 
окаже в световен мащаб най-важното течение в киното на 40-те го-
дини, работи с прости сюжети за герои от социалните низини, изи-
грани от непрофесионални актьори, заснети „от ръка“ в естествена 
обстановка, т.е. с невиждана до тогава на екрана визуална автентич-
ност. Младите италиански кинематографисти успешно експеримен-
тират с похвати, които им дават възможност непринудено да отправят 
леви политически послания в сложната обстановка от края на Втора-
та световна война. Стилът се развива бурно в изключително краткия 
период 1943–1949 от Висконти, Виторио Де Сика, Роберто Росели-
ни,  Чезаре Дзаватини, Алберто Латуада, Пиетро Джерми и Джузепе 
Де Сантис. Военната ситуация препятства прожекции на първите не-
ореалистични филми извън Италия, но „Рим, открит град“ (1945) на 
Роселини осигурява международната известност на стила. Достигай-
ки върховете си с „Шуша“ (1946) и „Крадци на велосипеди“ (1948) 
на Де Сика, неореализмът добива световна популярност и в резултат 
на това започва да се комерсиализира, абсорбирайки мелодраматич-
ни похвати и разчитайки на актьори със звезден статус. В началото на 
50-те години стилът се размива във вълната от солидно финансира-
ни италиански зрелищни продукции. Независимо от краткото си съ-
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Виторио	Де	Сика																																																											

ществуване в чист вид неореализмът променя киноезика из основи и 
оказва огромно влияние върху цялото следвоенно кино, от френска-
та „Нова вълна“ и португалското „Синема нову“, до сръбската „Черна 
вълна“ и иранската „Нова вълна“ от 60-те години.

Към края на 50-те години, десетилетие след залеза си неореали-
змът, изиграва особена роля и за утвърждаването на новия модел на 
антиконформистки	филм в българското кино. Този модел кристали-
зира в опитите на група непокорни български кинематографисти да 
се противопоставят на соцреалистическите предписания. Смъртта на 
Сталин (1953) и последвалите го ХХ конгрес на КПСС и Априлски 
пленум на ЦК на БКП (1956) създават известни възможности за из-
разяване със средствата на киното на вече зародилото се обществе-
но разочарование от реалния социализъм. От друга страна, влиянията 
на световния кинематографичен процес, на първо място на италиан-
ския неореализъм и на френската „Нова вълна“, провокират естестве-
ния стремеж на творците към себеизразяване извън предписанията на 
соцреализма.

Бинка Желязкова с „Животът си тече тихо“ (1957) и Рангел Въл-
чанов с „На малкия остров“ (1958) поставят началото на българско-
то антиконформистко	кино	от социалистическия период, работейки 
именно в неореалистичен стил. Независимо от цензурните перипетии 
и изключването им от всякакъв международен показ тези два филма, 
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„Животът си тече тихо“ и „На малкия остров“ (особено вторият) са не 
само жалони в развитието на нашето игрално кино, но и българският, 
макар и много скромен принос към неореализма. 

„Животът си тече тихо“ (сценарист Христо Ганев) по всяка ве-
роятност е първото произведение в цялото източноевропейско след-
военно кино, което поставя въпроса за драстичното отстъпление на 
реалния социализъм от комунистическия идеал. Желязкова и Ганев 
творят от позицията на участници в комунистическата съпротива. Те 
искрено вярват в марксистката утопия и преживяват тежка криза от 
еснафската пошлост в българския ѝ вариант.  Ганев и Желязкова се 
отказват от обичайната за времето героично романтична интерпре-
тация на темата за комунистическата съпротива и избират открове-
ността на неореализма. Филмът е подробна хроника на следвоенна-
та деградация на бившия партизански командир, корумпиран народен 
представител и директор на държавно предприятие Жельо (в ролята 
Богомил Симеонов). Жельо е противопоставен на двама от бившите 
си другари – Петко (Георги Георгиев-Гец), инвалид от съпротивата и

„Животът	си	тече	тихо“	(1957),	реж.	Бинка	Желязкова
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на загиналия Велко (Любомир Димитров), пожертвал се, за да спаси 
другарите си. Петко е един от малкото съзнателно самомаргинализи-
ращи се честни комунисти в българското кино от социалистическия 
период. Героят на Гец предпочита да продава гевреци, вместо да зае-
ме полагащото му се място в политическата йерархия. Според филма, 
придържането към чистия социален идеал в комунистическа Бълга-
рия неизбежно води до социална маргиналност. Заедно с това,  само-
пожертвувателно загиналият комунист от тук нататък неизменно ще 
присъства като алтернативен персонаж в малобройните български 
филми от соцпериода, които коментират морала на бившите партиза-
ни, обсебили властта в новото общество. 

Колегите на Ганеви, които участват в обсъжданията за пускането 
на „Животът си тече тихо“ на екран, убедени комунисти, оценяват и 
защитават новаторството на неговите автори. Анжел Вагенщайн дал-
новидно подчертава, че „с този сценарий ние сме една година по-на-
пред от кинематографиите на другите народно-демократични стра-
ни“. Въло Радев изтъква превъзходството, което този филм дава на 
българската кинематография в онзи момент пред търсенията на пол 
ските им колеги.325 Колегите не само оценяват гражданската смелост 
на Ганеви, но и разглеждат филма като български принос в много ши-

„Животът	си	тече	тихо“	(1957),	реж.	Бинка	Желязкова.
Георги	Георгиев-Гец	в	ролята	на	Петко.

325 Станимирова, Неда. Кинопроцесът – „замразен временно“. Български игрални 
филми 1950–1970 в документи, спомени, анализи. – София: Логис, 2012, с. 109 и с. 117.
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рок контекст. Стилистичното и тематичното новаторство на произве-
дението обаче, както и неореалистичната му естетика, предизвикват 
остра реакция от страна на партийната цензура – следват санкции сре-
щу авторите и „заключването“ на филма за тридесет и една години, до 
1988 г. „Животът си тече тихо“ се оказва първият български игрален 
филм, произведен при социализма, който е спрян от цензурата. Нещо 
повече, допускането да се създаде филм с безпощадна неореалистич-
на откровеност води до смяна на ръководствата на Управлението на 
кинематографията, на Студията за игрални филми и до уволнения в 
Министерството на културата. На 5.07.1958 г. е публикувано Поста-
новление на ЦК на БКП „За състоянието и по-нататъшното развитие 
на българската кинематография“, което порицава отклонилите се от 
соцреалистическите предписания творци326, попарва илюзиите им за 
творческа свобода и осуетява планираната премиера на филма. 

В  постановлението от 1958 г. е заклеймен и филмовият дебют на 
Рангел Вълчанов, по сценарий на Валери Петров „На малкия остров“ 
(1958), който подобно на „Животът си тече тихо“ предизвиква бурен 
дебат сред българската кинематографична общност. „Този филм ни до-
вежда до нивото на европейските кинематографии. Филмът „На мал-
кия остров“ бележи много смел скок към художествена зрелост на на-
шата кинематография.“ – заявява Емил Петров на обсъждането на 
филма пред Художествения съвет на Студията за игрални филми.327 
Филмът наистина е абсолютно естетическо новаторство за нашето 
кино. За първи път в историята на българското игрално кино се поя-
вява филм със сложна, нелинейна драматургия, създадена от големия 
поет Валери Петров. Сюжетът на филма е изграден от четири различ-
ни истории, разказани от четири различни гледни точки, позициони-
рани в различно историческо време. Всеки един от четиримата глав-
ни герои Коста Рика (Стефан Пейчев), Ученика (Иван Андонов), Жеко 
(Константин Коцев) и Доктора (Иван Кондов) разказва свой вариант за 
събитията. Нещо повече –  гласовете на разказвачите сякаш идват от 
някаква друга реалност (и това е подчертано много красиво), защото те 
са отдавна мъртви. Петров и Вълчанов създават два огледални свята – 
съвременната им българска действителност от края на 50-те години се 

326 Постановление на ЦК на БКП „За състоянието и по-нататъшното развитие на 
Българската кинематография“, 1958. Цит. по Найденов, М. Партийни и държавни документи за 
развитието на българската кинематография, І част (Архив на Българска национална филмотека).

327 Станимирова, Неда. Цит съч., с. 152.

23.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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оглежда в началото на 40-те и саможертвата на загиналите комунисти. 
Сложното филмово време, заложено по сценарий, изгражда структу-
ра, непозната до този момент в българското кино и е огромно предиз-
викателство пред режисьора дебютант Рангел Вълчанов, който не само 
блестящо се справя с него, но и от тук нататък превръща обединяване-
то на асинхронни времена в основен елемент на уникалния си  стил.

Майсторството на двамата големи творци Петров и Вълчанов бле-
сти особено ярко в прецизната разработка на вътрешните монолози на 
героите, върху които се крепи цялата структура на филма. Неда Ста-
нимирова обръща внимание, че това е подход, „авангарден за киното 
на 50-те години“328. Аз бих подчертала, че е авангарден не само за бъ-
лгарското кино, а въобще за киното по онова време – „Хирошима, моя 
любов“ (1959) на Ален Рене ще се появи една година след българския 
филм. Откритията на Валери Петров и Рангел Вълчанов, обаче няма 
да стигнат до световните екрани – решението на Българска кинемато-
графия „На малкия остров“ да бъде изпратен на Международния фил-
мов фестивал в Кан е отменено след публикуването на разгромяваща 
редакционна статия в сп. „Ново време“, орган на ЦК на БКП.329

„На	малкия	остров“	(1958),	реж.	Рангел	Вълчанов

328 Пак там, с. 161. Този въпрос е разгледан подробно и в Станимирова, Неда. Кино и 
героика. – София: Наука и изкуство, 1973.

329 Станимирова, Неда. Цит. съч. , с. 141–142.
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Отхвърлянето на „На малкия остров“ от цензурата започва още 
при предварителните обсъждания на сценария и режисьорската книга 
от Художествения съвет на Студията за игрални филми с възражения 
към стила, в който са представени героите комунисти. Обвинението, 
че „те може би приличат на каторжници, а не на комунисти“330 е лайт-
мотив на всички дискусии, на публикациите в пресата и най-накрая, 
макар и перифразирано, намира място в текста на самото постановле-
ние. Тази негативна реакция е отговор на почти пълното разрушава-
не на соцреалистическия модел и налагането на неореалистичен стил 
на всички равнища на филма – драматургия, режисура, визуален стил 
и актьорска игра. Като аташе по печата и културата в българското по-
солство в Рим от 1947 г.  до 1950 г., сценаристът Валери Петров е по-
топен в атмосферата на италианския неореализъм.

Едно от най-тежките обвинения срещу „На малкия остров“ е 
именно, че в стила на филма се чувства силното влияние на неоре-
ализма331 и поради типичната за този художествен стил дегероиза-
ция на образите, главните герои загиват нелепо и смъртта им е лише-
на от всякакъв героизъм332. Отхвърлянето на неореализма от страна 
на българските партийни идеолози буди известно недоумение, защо-
то всъщност става дума за най-лявото течение в европейското кино 
по онова време. У нас борбата с този художествен стил оглавява лич-
но Тодор Живков, който едва ли наистина е запознат с естетиката му 
и едва ли сам е написал речта си. Вероятно е бил насочен от съветни-
ците си към идеологическите опасности, които крие  проникването на 
неореализма в българското кино и затова смело напада българските 
кинематографисти, че си позволяват да се отклоняват от предписания 
метод на социалистическия реализъм333. Моята хипотеза за това, къде 
се крие опасността от проникването на неореализма в българско-
то социалиситческо кино е, че неореализмът е истинското ляво кино 

330 Пак там, с. 135; Изказване на Д. Даковски, с. 150; Дописка на П. Яръмов –  Черноморски 
фронт, 11.V.1958., цит. по Станимирова, Неда. Кинопроцесът – „замразен временно“ ..., с. 
156–157. 

331 За висока идейност на нашите игрални филми. // Ново	време, 1958. Цит. по Ста ни-
мирова, Н. Кинопроцесът ..., 143. 

332 Изказвания на Д. Даковски и Я. Молхов на обсъждането на филма от Художествения 
съвет на СИФ, 31.12.1957 г. Цит. по Станимирова, Неда. Кинопроцесът ..., с. 154–156.

333 Живков, Тодор. Повече между народа, по-близо до живота. Реч на първия секретар 
на ЦК на БКП др. Тодор Живков на отчетно-изборното събрание на Съюза на българските 
писатели. // Киноизкуство, № 5, 1958, с. 2.
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Бинка	Желязкова	по	време	на	снимките	
на	„Животът	си	тече	тихо“	(1957)

на епохата. Той предлага несъветска лява естетическа алтернатива на 
буржоазното изкуство – вместо в соцреалистически фалш, ляво ори-
ентираните автори могат да работят с непреднамереността, правдиво-
стта и ориентацията към „обективната реалност“ (Базен334) на неоре-
ализма. 

През 1957 г. и1958 г. в българското ирално кино се появяват два 
филма, „Животът си тече тихо“ и „На малкия остров“, които са ярки 
доказателства, че не всички български филми, създадени в епохата на 
социализма, автоматично трябва да бъдат причислени към официал-
ния соцреалистически стил. Още в първото следвоенно десетилетие в 
българското игрално кино се появяват автори, които се противопоста-
вят на наложените естетически предписания и се борят за собствен 
творчески стил, съответен на тенденциите в европейското кино. Тех-
ните филми са действителните постижения на нашата тогавашна ки-
нематография. 

И. Б.

334 Bazin, Andre. Was ist Kino? Köln: Dumont, 1975, 153. 
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ПОЕЗИЯТА НА 60-те ГОДИНИ  
МЕЖДУ БУНТА И КОНЮКТУРАТА

Властно прилаганият метод на социалистическия реализъм се оказ-
ва безупречно разработена методология за налагане на идеологически 
контрол върху литературата. Точно когато писателите са се примирили с 
творческата си съдба, че за да бъдат публикувани техните произведения те 
трябва да бъдат „облечени“ в художествена форма партийни решения, не-
очаквано политико-културната ситуация се променя. След XX конгрес на 
КПСС и Априлския пленум на БКП през 1956 г. започват плахи опити за 
разчупване на догматичните норми, които стягат културата. В този кратък 
период на политически хаос, преди системата да е въвела новите си репре-
сивни функции, интелигенцията се опитва не само да навакса пропуснато-
то, но и да завоюва нови творчески пространства.

Дълго поддържаният духовен вакуум е разкъсан от няколко скандал-
ни за онези времена поетични дебюта. Самоуверената дек ла ра ция на Лю-
бомир Левчев „Звездите са мои“ (1957 г.), експерименталните търсения в 
областта на модерен поетичен изказ на Владимир Башев в „Тревожни ан-
тени“ (1957 г.), възвръщането правата на любовната лирика в „Ако няма-
ше огън“ (1958 г.) на Дамян Дамянов, провокиращите поетични признания 
на Стефан Цанев и „Сатири“ (1960 г.) на Константин Павлов, смущават 
ли те ра турната критика. Спираме се точно на тези автори, не само защото 
техните книги предизвикват остри дискусии, но защото те се превръщат в 
уникален знак на своето време. Обединени от общия си дебют в културния 
хронотоп, те стават не традиционното за литературната история поколе-
ние на 60-те години, а се удостояват с ем бле ма тич но то априлско поколение, 
което ги идентифицира с новата официална партийна линия. Историята на 
утвърждаването на това поколение в литературата и неговото постепенно 
институционализиране носи твърде важни смисли за този период. Българ-
ските поети твърде точно копират публичното поведение, високата пате-
тика, реторичния изказ на съветските поети – Евгений Евтушенко, Роберт 
Рождественски и Андрей Вознесенски. Те искат да бъдат дръзки и непред-
сказуеми, да провокират и скандализират. Те отричат остарелите схеми с 
усложнения си метафоричен изказ, с оригиналната си образност, с подчер-
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таната интелектуалност. Тяхната поезия не е камерна, тя е преди всичко 
диалогично отворена и настоява на прекия контакт с читателите. Л. Лев-
чев, Ст. Цанев, К. Павлов, представени от критика Цветан Стоянов, ор га-
ни зират поетично шоу на колела335, което предизвиква невероятен интерес 
в големите градове на страната. Публиката не само слуша вдъхно вените 
им изпълнение, тя екзалтирано рецитира техните стихове, защото те са 
олицетворение на дълго очакваното политическо размра	зяване.

Не на такова мнение е догматичната критика. Това, което най-много 
я смущава е, че те се отричат от класическия римуван стих и утвърждават 
свободния. Почита телите на римувания стих твърдят, че свободният е де-
кадентски, неприсъщ на поезията ни, привеждайки редица образци от ли-
тературната история. Тяхната съпротива срещу поетичните експерименти 
по-скоро е идеологически мотивирана, отколкото есте ти чески, още повече 
че свободният стих отдавна се е наложил в световната литература. Страхът 
от изплъзващия се контрол над литературата, превръща критиците в комич-
ни в своята старомод ност хора, които се опитват да върнат времето назад.

Поетите са обвинени в маниерност, в подражание и като особено опас-
на тенденция Николай Стайков, един забравен днес автор, привижда перс-
пективата „нашата поезия след време да стане подчертано интелигентска“336. 
Поетът модернист от началото на ХХ в. – Людмил Стоянов, а сега ревностно 
охраняващ идеологическите параметри на новия литературен канон, е обез-
покоен от демонстративно заявеното оттласкване от традицията. Това според 
него прави младите творци твърде подвластни на „вредни империалистиче-
ски влияния“, отчуждава ги от идеалите на времето, а те са: „осъществяване 
на комунизма в целия свят“337. Иван Бурин, също идеологически правоверен 
поет, с възрожденски плам заявява: „да се борим против съвременната гръко-
мания, против поклонниците на съвременното буржоазно изкуствo”338.

В дискусионното поле се очертават множество полемични центро-
ве. Атанас Славов, по-късно дисидент емигрант, остро опонира на догма-
тичните тези на Н. Стайков, маркирайки параметрите на сблъсъка млади 
срещу стари. С ефектни метафори, с почти груби сравнения, откровено 
и ясно той диагностицира явленията, разобличава „еснафското самодо-
волство в поезията“339 и опасната тенденция „борбата за комунизъм да се 

335 Вж.: Славов, Ат. Българската литература на размразяването. С., 1994, с. 111.
336 Стайков, Н. Действителна и мнима поезия.– Литературен фронт, бр. 42, 18.10.1962.
337 Стоянов, Л. Поезията ни вчера и днес. – Литературен фронт, бр. 41, 11.10.1962.
338 Бурин, И. Не даваме Яна на турска вяра. – Литературен фронт, бр.6, 7.2.1963.
339 Славов, А. Еснафското самодоволство в поезията. – Литературен фронт, бр. 47, 22.10.1962.
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превърне в изгодна конюнктура“. Полемично напрежение предизвиква и 
статията на Цв. Стоянов „Българско, наистина българско“340. Той аргумен-
тирано защитава еретичната тогава теза за търсене на национална иден-
тификация чрез съизмерване не само с традицията, но и с европейската 
модерност. Този текст предизвиква гнева на И. Бурин, който войнствено 
настоява да бъде опазена националната самобитност от „объркани интели-
генти, за които морето е до колене и които ние наричаме сноби.“341

В статията си „На разни адреси“342 М. Николов се опитва аналитично 
да деконструира позициите и на двата полемизиращи лагера. Симпатии-
те му, въпреки някои критични бележки, недвусмислено са отправени към 
новите поети. С присъщата му толерантност, той иска разпалените страсти 
да отстъпят на обективността, а клеветите на аргументите. Твърде прозор-
ливо критикът се отказва от пристрастни прогнози за победи и поражения 
в този сблъсък, оставяйки на „времето да реши спора между талантливите 
и диалога между книгите“.

Поетите също активно се включват в дискусията. Ст. Цанев извежда от 
забрава жанра на литературния манифест343. В него той настоява, обвиня-
ва, обещава тяхното поколение винаги да провокира и да говори само ис-
тината. Георги Джагаров в един емоционално-патетичен текст се заканва 
априлските поети никога да не бъдат скромни, да говорят високо и да драз-
нят своите покровители. Л. Левчев прави родословно дърво на свободния 
стих и емоционално доказва, че най-трудният екзистенциален избор е да 
бъдеш свободен344. Избор, който наистина се оказва не просто труден, а не-
възможен и за него, и за така нареченото априлско	поколение поети.

Полемиката за свободния стих се приема като повод за категоричен 
сблъсък между ретроградните критически норми и вече оформилите се нови 
естетически тенденции. Това е една дискусия, в която има повече чувства и 
емоции, отколкото аргументи. Аналитичните наблюдения в областта на по-
етиката или теоретичните интерпретации не са на почит, залага се на ефект-
ния словесен изказ, на импресионистичния стил, който превръща някои от 
статиите в блестящи есета. Интелигенцията се опиянява от своята свобода 
и иска максимално да я реализира, защото предчувства, че тя ще бъде крат-
ка. Въпреки настъпилата политическа промяна не бива да се забравя, че офи-

340 Стоянов, Ц. Българско, наистина българско. – Литературен фронт, бр. 3, 17.1.1963.
341 Бурин, И. Цит. статия
342 Николов, М. На разни адреси. – Литературен фронт, бр. 8, 21.3.1963.
343 Цанев, Ст. Защита на свободния стих. – Литературен фронт, бр. 40, 4.10.1962.
344 Левчев, Л. Проблеми на свободния стих. – Литературен фронт, бр. 9, 1.3.1962.
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циалният художествен метод в страната не е отменен. Затова основополагащ 
аргумент в узаконяването на свободния стих е доказателството, което Васил 
Колевски – критикът, най-стриктно бдящ за неговото опазване привежда: 
„Свободният стих се включва в рамките на социалистическия реализъм“.345

Възторжено или полемично, в широкия диапазон между похвалите и 
отрицанията с приемането на свободния стих346, завършва и ритуалът на 
оформянето на литературното поколение, което все по-малко се бунтува и 
все повече се официализира. Причините за това се крият не само в литера-
турните амбиции за кариера, но и в новата политическа стагнация. През 
1963 г. кратката игра на демокрация завършва. С реч, справедливо класи-
фицирана като историческа, Тодор Живков, безапелационно поставя в тес-
ните рамки на ко му нис ти чес ка та идейност литературата и с това поставя 
началото на периода известен като тоталитаризъм. Поетите се оказват 
твърде адаптивни към новите идеологически изисквания. Характерната за 
поетиката им диалогичност значително се променя. Към комуникативна-
та верига поет	–	читател се прибавя, и то не на последно място, властта.

За първи път в литературната ни история, поезията се институциона-
лизира. Нейните вза и мо от но ше ния с чита те лите стават все по-официални, 
а тези с управляващата партия все по-интимни. Поколението нови поети 
самонарекло се или удостоено с името априлско, излиза от своята аноним-
ност и олицетворява априлската	 партийна	 линия. Официалното кано-
низиране на априлското	поколение още по-болезнено очер та ва класово-
пар тий ния подход в литературата. От една стра на, то илюстрира мита за 
„щедрата грижа на партията и правител ството за писателите“, а от друга, 
служи за пример и поука. Тези, които са верни на комунистическата пар-
тия получават власт и слава, а за отклоняващите се от нормите на граж-
данското послушание са отредени – отрицание и забрава. На ла га нето на 
април	ското	поколение	в литературата още по-драстично подчертава раз къ-
са ните традиционни механизми на естетически вза имоот ношения в духов-
ното пространство, чийто емблематичен знак са художествените кръгове, 
направления и школи. В ситуацията на социалистически реализъм, няма 
място за естетическо многооб разие, школите са еретично западно влия-
ние, а самото определение творчески кръг е твърде подозрително за власт-
та. Така нареченото априлско	поколение не е монолитна група от личности 

345 Колевски, В. Свободният стих и социалистическия реализъм. – Пламък, № 8, 1963, с.50.
346 Дискусията за свободния стих е богато документирана и аналитично проследена в 

книгата на Димитър Аврамов „Диалог между две изкуства“. С., 1993, с. 394–403.
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с блестящи творчески кариери и високи властови позиции. Затова по-скоро 
е важно да маркираме смисъла на типичното за разглеждания период явле-
ние на политическо ръ ко вод ст во на литера турата, отколкото да унифици-
раме творческите и жи тейските съдби на поетите. Те твърде много се раз-
личават и като лич ностно поведение, и като поетика, и като кариера.

Поетът, който остава верен на бунтарския дух на 60-те години е 
Константин Павлов. Още с първите си „Сатири“ той нарушава пра-
вилата на играта наречена социалистически реализъм като „деестети-
зира образа на легендарния конник-революционер, отдал живота си 
за щастието на народа“347. Стиховете на К. Павлов провокират инте-
лектуалното познание на духовно освободения човек. Те разрушават 
тривиалните пространствено-времеви измерения чрез многозначни 
образи – метафори, чрез привидно абстрактни асоциации, изграждай-
ки един гротесков свят, в който човешкият дух е окован от невъзмож-
ността да направи своя избор, от желязната пред оп ре де ле ност на по-
литическата догма. Литературната критика на 60-те години не иска, 
и не може да разбере неговата поезия, но улавя, че със своята различ-
ност тя е опасна. Така се стига до прецедент в българското книгоиз-
даване. Втората книга на К. Павлов „Стихове“ (1965 г.) се публикува 
с бележка от издателството, в която тя се определя като „своеобраз-
на и в някои отношения оспорима с авторското си виждане“. Свое-
образието ѝ се дължи на „необичайната логика както на образите, така 
и на изразните средства, които водят на места до неяснота на авторовия 
замисъл…“348 Това невинно наглед отграничаване на редакцията на офи-
циозното издателство „Български писател“, всъщност има смисъла на 
публична присъда. Книгата е използвана като претекст за провеждане на 
поредната наказателна литературна кампания. К. Павлов е обвинен, че се 
е обърнал „С гръб към живота“349, пропагандира отчуждение и песи ми-
зъм, вместо оптимистичен дух, че в стиховете му отсъства положителният 

95 Колевски, В. Сатирите на К. Павлов. – Литературен фронт, бр. 40, 15.11.1965.
348 След години Петър Караангов – тогава директор на издателство „Български писател“ 

и автор на бележката я нарича „злощастна“ и прави своето покаяние: „Сега, разбира се, 
това не е свидетелство, с което трябва да се гордеем, то по-скоро отразява и времето, и 
атмосферата, пък и в известен смисъл нашето падение, защото не сме имали доблестта - 
имам преди всичко предвид себе си – да защитим по мнението на всички ни, талантлива 
книга, интересна, своеобразна, странна...“ - В: Каролев, Св. Петър Караангов. Литературна 
анкета. С., 1997, с. 195.

349 Спасов, И. С гръб към живота. – Работническо дело, бр. 325, 21.11.1965.
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Константин	Павлов	(1933–2008)                                           

герой, а те са се превърнали в „убежище на животни, паразити, насе-
коми, коне, свине, паяци, мухи, бълхи, риби“.

„Изисканият“ естетически вкус на специалиста по руска литература 
– Христо Дудевски също гневно отхвърля „уродливите образи в поезията 
на К. Павлов“350, възмущава се от „поетизирането на грозното, уродливо-
то, гадното“. Критиците, обвиняващи поета, че е почитател на отблъсква-
щи образи, също се надпреварват да използват, меко казано, твърде стран-
ни сравнения, за да внущат апокалиптичната опасност, която предизвикват 
неговите стихове. От тях Стоян Илиев изпитва смразяващ страх, като че 
ли е „усетил невидимото присъствие на гърмяща змия“351. Максим Наимо-
вич пък е потресен от това „непонятно естетизиране на мръсното, гадното, 
отвратителното“352. С тези констатации цитираните автори се превръщат в 
жертва на критическата догма, на невъзможността да уловят посланията 
на тези стихове, да разчетат зад външната видимост болезнените им про-
зрения и тревожните им предупреждения. Сатирата наистина си отмъща-
ва, но не на своя създател, а на фрапиращите със своята елементарност 
тълкувания на критиците, останали в литературната история с печалната 
слава на главни герои в една злостна идеологическа акция.

След поредица от статии книгата на К. Павлов е иззета от книжарни-
ците. На поета е наложено принудително мълчание и забрана да не отпе-
чатва стиховете си почти две десетилетия.

Е. Т.

350 Дудевски, Х. Експеримент или... – Народна армия, бр. 36, 25.11.1965.
351 Илиев, С. Отмъщението на сатирата. – Септември, № 2, 1966, с. 235.
352 Наимович, М. Герой или жертва. – Литературен фронт, бр.9, 5.3.1966.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ РЕАЛИЗЪМ –  
НОРМА И НАРУШЕНИЯ

Литературноисторическият разказ за този период не би могъл да 
бъде пълен, ако не се персонализира. Житейските и творческите съдби 
на българските писатели са сложни и нееднозначни, такова каквото е и 
времето. Някои от тях, които са с комунистически убеждения, не прос-
то монолитно се вписват, а силово утвърждават социалистическия ре-
ализъм. Но въпреки авторитетното, а в повече случаи и авторитарно, 
присъствие в литературния живот тогава, произведенията на Орлин Ва-
силев, Камен Зидаров, Камен Калчев, Ангел Тодоров, Младен Исаев, Ди-
митър Методиев, Веселин Андреев и много други, днес са познати само 
на тесен кръг от изследователи или на все по-малко читатели, обсебени 
от носталгични спомени за тази епоха.

Теоретичните концепции и критическите рецензии на Тодор Павлов, 
Пантелей Зарев, Максим Наимович, Васил Колевски, Пенчо Данчев и 
други, които властно налагат и безкомпромисно отстояват идеологиче-
ските норми на социалистическия реализъм са емблематични примери 
за репресивните методи на цензурата и деформираните художествени 
критерии и с това ни дават, макар и твърде мрачно познание за духовния 
живот в периода 1944–1989 г. Художествените процеси тогава са слабо 
естетически конотирани и политически силно обременени. Агресивно 
и безапелационно се отнема свободният творчески изказ, литературната 
критика се превръща в манипулиращо оръжие на новия режим. Тя про-
меня своите методи, мисия и критерии, не търси и не утвърждава модер-
ния, провокативен експеримент или класическата, но талантлива поезия 
и проза. Критическият текст стеснява границите на литературата до де-
кларацията, лозунга и клишето. Губейки своята идентичност, критиката 
се институционализира, тя се превръща в цензур, който санкционира ес-
тетическия плурализъм и творческата свобода. Това сливане между иде-
ология и литература поставя на изпитание самата същност на критиката. 
Контрастната опозиция между свободната критика – отричаща, анали-
зираща, полемизираща и критиката упражняваща власт над литература-
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та – контролираща, санкционираща, авторитарно налагаща идеологиче-
ския дискурс най-отчетливо се експонира в периодичния печат. В този 
смисъл водещите литературни списания в годините на тоталитаризма – 
„Пламък“ и „Септември“, имат важна функция в изграждането на нови 
йерархически структури в литературата, в налагането на критерии, кои-
то не само ценностно деформират съвременния литературен процес, но 
и радикално преобръщат представата за фигурата на писателя и на кри-
тика. Ако те отказват да се вместят в политическия формат на удобни и 
идеологически правоверни личности или се опитват да опазят творчест-
вото си от естетически компромиси, а житейското си поведение от преда-
телства, властта е безмилостна към тях. Техните имена и книги са обре-
чени на забрана и забрава. Емблематични примери за това са Владимир 
Василев, Симеон Радев, Димо Кьорчев, Иван Радославов, Чавдар Мута-
фов, Фани Попова-Мутафова, Яна Язова, Райко Алексиев, Змей Горянин 
и много други.

Част от българските творци, които са вече утвърдени имена в лите-
ратурата преди 9.ІХ.1944 г. се поддават на идеологическия натиск и съз-
дават произведения, които отричат дори собствената им поетика и ес-
тетически позиции. Стихове, които прославят Сталин, Г. Димитров, В. 
Червенков и комунистическата партия са писали Дора Габе, Елисаве-
та Багряна, Блага Димитрова и др. В новата поетическа парадигма се 
вписват и творци от поколението на 40-те години като Александър Ге-
ров и Иван Пейчев, отделни ранни произведения на Иван Радоев, Иван 
Динков, Христо Фотев, Иван Теофилов, Биньо Иванов и др., въпреки 
че по-късното им творчество, а и това на редица други писатели, създа-
ва ядрото на един алтернативен353 на соцреалистическия канон. Тази тен-
денция, както аргументирано обосновава Пламен Дойнов е характерна 
преди всичко за поезията354 като по-динамично променящ се жанр, уме-
ло маскиращ еретичните послания чрез сложния синтез от алюзии, ме-
тафори, исторически и митологически образи облечени в удобната, но и 
твърде прозрачна за посветения читател „дреха“ на езоповия език. Раз-
бира се, социалистическият реализъм в края на 80-те не е толкова дог-
матично репресивен, както през първото десетилетие на комунистичес-

353 Понятието алтернативен канон въвежда, задълбочено изследва, анализира и до ку-
мен тално аргументира Пламен Дойнов в редица книги, посветени на литературата на НРБ 
(Народна Република България).

354 Дойнов, Пламен. Алтернативният канон: поезия. – София: НБУ, 2012, с. 21.
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кия режим. Тези трансформации в художествените стратегии, които все 
по-категорично се оттласкват от идеологическата матрица, предизвикват 
закъснели публични покаяния или мълчаливи корекции на личните по-
зиции. Но през целия период авторите, дръзнали да нарушат нормите на 
официалния художествен метод или категорично да се отрекат от свои-
те творчески и екзистенциални избори през 50-те години, се превръщат 
в обект на критическо обругаване и на строги институционални санкции 
– изземане на книги, забрана за публикуване, лични репресии. С тези 
по-дръзки или по-свенливи жестове на протест, те все пак успяват да сле-
пят самокритично, болезнено, но и талантливо парченцата на собствени-
те си по-достойни литературноисторически портрети. В този текст ще 
бъдат представени поети от различни поколения, които деконструират 
(и обезсмислят) със своето житейски поведение и поетически послания 
принципите на официалния художествен метод. Техните стихове и досе-
га провокират размисъл за силата да направиш избор в едно несвободно 
време, отказвайки се от публичната суета, както и да преживяваш катар-
зиса на словото в самота.

Основни кодове в поетиката на Иван Теофилов се съизмерват с 
личното като морал и позиция, останали непроменени и неподвласт-
ни на идеологическите принуди на времето. Той радикално преобръща 
представата за фигурата на автора, която трябва здраво да бъде споена 
от идеологически лозунги и партийна правоверност, да създава поезия 
хармонично вписваща се в официалния литературен канон. В поетич-
ния свят на Теофилов творческата идентичност се отстоява с мълча-
ние, отсъствие и оразличаване. Идентичността се осмисля като себеут-
върждаване и отстояване на собствени модели на поведение и духовни 
убежища. При Теофилов това е възможност за формиране на сложно 
времепространство, в което се пресичат мигът, празникът, сезоните, 
градът, природата, смъртта и думите. Границите между тях са лабил-
ни и подвижни, но този синтез се оказва твърде продуктивен. Поетът 
деликатно и филигранно моделира своя свят, очертава пространства-
та на своите философски размисли, усъмнява се в написаните стихове 
и изговорените думи, но вярва в сезоните и празника, пътувайки през 
своето време към Голямата	нощ. Топосите, символните послания, емо-
ционалните знаци маркират прехода между темпоралните измерени по 
екзистенциалния път, белязан с достойно отстояване на личните пози-
ции, но и със самота.
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Иван Теофилов е един от малцината останали необременени от ком-
промиси и предателства рицари на словото. За него поезията е сакрал-
на изповед и откровение. Тя е говорене между посветени на общ език, 
който предполага не просто общуване, а проникване в света на другия. 
В стиховете на Теофилов четем своите незададени въпроси и получава-
ме изненадващи отговори, откриваме своите страхове, опитваме се да 
обезсмислим забравата и да осмислим своето обременено от тежестта на 
ежедневните ни грехове и грижи битие. В метаморфозите на своето би-
тийно и емоционално настояще, в пътуването от бъдещето към история-
та, поетът запазва своята идентичност, опитвайки се да скрепи пропука-
ната монолитност на времето днес, прикован от изплъзващото се минало 
и от всекидневното разпадане на настоящето.

Поезията му, поставена в широк социокултурен и естетически кон-
текст, в граничната ситуация между оттласкването от тривиалността и 
клишетата на соцреализма, провокира модерните поетични инвенции в 
края на ХХ в. Тя толерира създаването на истинските, а не идеологиче-
ски наложените поколения в литературата.

Чрез своето творчество Борис Христов заявява високия мора-
лен смисъл на отказа като интелектуална позиция, припомня цената на 
отстоявания личен избор. Неговите стихове маркират знаците на житей-
ската му съдба, белязана от мълчание, от болка по разпадащите се смис-
ли и отказа да направиш компромиси, от усещането за самотността като 
единствена екзистенциална възможност. Така те осъществяват своята 
мисия – да оспорват всяка форма на власт в изкуството и всички манипу-
лативни игри в живота. Той вярва, че поезията е избор, в който измерени-
ята на личното като морал и убеждения са по-властни от изкушенията на 
славата и дисциплинарните принуди на идеологията и политиката. Той 
не се крие зад удобни алегории, енигматични фрази и модерни клишета. 
Във водовъртежа на времето – безвремие, обрамчено от утаената болка 
на предателствата, от изсъхналия смисъл на думите, от опорочената свя-
тост на поетичния храм, поетът прави безмилостна дисекция на човека 
обречен на несвобода, отчуждение, съмнения и безверие. Човекът, който 
поставя граница между спомена и бъдещето. Прекрачвайки я, той откри-
ва бездна, но без страх тръгва към края. Това е тежък, но промислен ли-
чен избор, който предполага отказ от ценностни и екзистенциални при-
вързаности. Преходът между темпоралните измерения е белязан с все 
по-натрапливите архетипи на миналото и несподелимата самота на на-
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стоящето. Неговите преживявания са метафорична картина на човешкия 
живот, в който реалното и фикционалното се срещат в спомена от други 
животи, защото натрупаните познания и мъдрост са носили болка и на 
тези преди нас. Заедно с поета ние се завръщаме „назад – но	не	насила“, 
за да „разчетем	добре	това,	което	между	редовете	/	са	казали	отдав-
на	преди	нас	големите	поети”355. И той обозначава категорично своя път 
„назад	ще	се	развивам“. Това е пътуване към първичния свят на приро-
дата, към хармоничното, естествено живеене преди поезията: „И	ще	се	
хвърля	лудо	на	живота	по	вълните	/	това,	което	някога	измислих	–	да	
изпитам“. Магически обсебваща или отричана поезията е онази сакрал-
на зона, в която се подрежда невъзможната иначе мозайка от разпилени 
парченца на копнежи по митологеми, тя е суета и слава тук и сега, но и 
знак във вечността.

Поезията на Б. Христов, дори той да се дистанцира от това, очерта-
ва духовното пространство и на интелигента от ХХI в. В него илюзиите 
за различност, обозначават нищожността на славата и мощта на забра-
вата. Всеки творец явно или тайно мечтае за величие и вечност, но осъз-
нал, че не може да се дистанцира от делничното и баналното, обсебен от 
чувство за вина, той укрепва самодостатъчната затвореност на своя свят. 
Кръстопътно положен между проклятието и благослова, самотен в тъл-
пата от неразбиращи го хора, поетът прекрачва линията между живота 
и смъртта, за да възвърне смисъла на словото и да преоткрие хармони-
ята. Но и след това не настъпва нито покой, нито приказно възкресява-
не на духа. Защото всеки избор е труден отказ от миналото, обричане на 
още един сблъсък между човешката уязвимост и студеното безразличие 
на света, той е и нова провокация „прецени	–	ще	галиш	ли	или	ще	биеш“. 
В това сгъстено от емоции пространство, каскадно се натрупват опози-
ции от различен порядък: библейски – битови; митологични – сюрреа-
листични; възвишени – тривиални. Избрал кръстопътността като раз-
половяване и обричане, последователно и съзнателно авторът изгражда 
своя образ чрез думи – сблъскаващи се, допълващи се, взаимно отрича-
щи се. Люшкан между крайни състояния, с рязък, категоричен жест, той 
се отказва от привилегированата поза на творец, отрича се от духовна-
та си идентичност. Това е финалното затваряне на поета в абсолютната 
му субективност. Въпреки натрапливите аналогии между живот и твор-

355 Цитатите са от поемата „Честен кръст“ (1982). 
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чество, разплитащите се паралели между автобиографичните и естети-
ческите сюжети, Б. Христов очертава новите основополагащи знаци по 
своя път. По него водещи са свободата да избираш, без да се подчиняваш, 
волята да устояваш своя избор и невъзможността да споделиш самотата 
след това. Съзнателно прекрачвайки границата между нейния затворен 
свят и публичното пространство, поетът знае, че за него тя не е болезнена 
реалност, а опияняваща възможност да се чувстваш уютно със себе си. 
Самотата е възможност за самовглъбяване, шанс за разбиране на хора-
та и нещата без ненужни думи и фалшиви жестове. Тя провокира вглеж-
дане зад очевидната видимост, защото изостря интелектуалния скепсис, 
без да ограничава въображението. Защото истинският живот всъщност е 
запечатен в самотата на спомена. Без спомена в живота остава невъзмож-
на празнина. Това е пътуване в подвижните пясъци на времето, в което 
тленният човек осъзнава своята уязвимост в безкрая на космоса. Отгър-
нал завесата на тази ирационална другост, поетът с ужас надниква в ха-
оса на собствената си душа. Това е болезненото творческо прозрение, че 
отричащият и отричаното се сливат.

Въпреки ритуалния си отказ от поезията Б. Христов е обречен на 
словото, така както животът на смъртта. Животът е илюзорният миг на 
щастие, запечатан в спомена, но той е и картина, разпадаща се от своята 
баналност и унищожена от непреодолима отчужденост. Смъртта обаче 
не е нито фатален край, нито свобода за окования от своята сянка човеш-
ки дух. Иронията на Б. Христов е укротена от смирена почит към тази 
всевластваща сила, която рисува живота като творба – измамно красива, 
примамлива, жестока и неповторима, каквато е и неговата поезия.

Иван Методиев e самотна фигура, трагично различна. Поет, кой-
то не иска да властва над времето и пространството като ги катего-
ризира в абсолютни истини и клиширани формули. Погледнал света 
през своите съзерцателно-наивни, но толкова мъдри „Прости сетива“ 
(1980), той твори само две десетилетия, но оставя непреходна следа в 
историята на българската литература. Защото Ив. Методиев е творец, 
в онзи божествен смисъл на сътворяване чрез словото на нови вселе-
ни, в които няма абсолютни истини, защото в тях съжителстват и се 
помиряват контрастите. Тези филигранно изградени поетични свето-
ве са привидно прости, видимо конкретни, но неочаквано мъдро раз-
криват пред погледа на съпреживяващия читател екзистенциалното 
ни време, населено с малки чудеса и големи болки. Те осмислят от-
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																																																																Иван	Методиев	(1946–2003)

редената ни съдба в тъмнината и светлината на пътя, „по	който	вър-
виш	преди	времето	да	изтече	и	да	ни	запомнят	може би	с	това,	кое-
то	е	случайно“356. Те ни показват колко е „тънка	връвчицата“, която 
свързва тленните ни тела с безсмъртната ни, но толкова ранена душа, 
те ни вписват в онази безкрайна хармония на природата, която ни пра-
ви свободни. Стиховете на Ив. Методиев са споделеното мълчание, те 
населяват нищото със смисъл, а времето със спомени. Те ни смиряват, 
свързвайки в абсурдно единство доброто и злото; красивото и гроз-
ното; любовта и смъртта, преди сънят да се размие в метафизичните 
контури на нищото. Всеки негов стих е споделяне, чрез което той пе-
чално или умерено оптимитично ни допуска в своята поетична нава. 
Това е неговият странен, различен, неповторим и в същото време тол-
кова близък и познат поетичен свят. Между щастливото усещане за 
неподозирани моменти на безвремие и катастрофично случващото се 
време, обременено от самота и съмнения, поетът ни провокира да ви-
дим невидимите неща, да преминем отвъд предела на ясното, осеза-
емото, да се изумим от силата на незабележимото, на прашинката, на 
тишината, за да начертаем своя уникален „Пейзаж на душата“ (1983). 
Да съпреживеем света като образ, разпилян в метафизичните прос-
транствата на своите размисли, в дълбоката философска осмисленост 
на битието. Но поетът се усъмнява в смисъла на самия промисъл „Бог	

356 Цитатите са от ръкописна стихосбирка на И. Методиев „Първична мисъл“, открита 
след смъртта му (2003) и публикувана в: Книга	за	Иван	Методиев. Проекти за свят. – ИЦ „Б. 
Пенев“, 2018, с. 227–261. 

24.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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твори	и	твори,	а	после	тук-там	и	зачерква“, в изговорените думи, в 
случващите се и цветни, и безцветни неща. Това е многоликата, слож-
на реалност, която стиховете на Иван Методиев създават, а освободе-
ната асоциативост и интелектуалната рефлексия универсализират не-
говите послания и днес.

Поезията на Георги Рупчев чертае лабиринтите на сложните, болез-
нени и красиви пътувания в себе. Те носят тъга, почуда и познание, защо-
то чертаят пътя и на нашето връщане дълбоко в спомена, извън забравата 
и смъртта.

Да	умираш	е	късно,	щом	всичко	било	е	наяве.
Да	забравиш	е	страшно,	пред	всичко,	което	е	още
небивало.357
(„Балада за неизвестния живот“)
Георги Рупчев живее със смъртта и за него тя не е в единствено чис-

ло. Това са много смърти във всеки ден живот, които той преодолява, из-
лизайки от тривиалните очертания на битийното, за да преоткрива, но и 
да губи себе си и другите:

един	след	друг	напускам	себе	си,
Един	след	друг	се	връщам	друг	при	мене
(„Голямата земя“)
В магията на първите срещи на думите, но най-вече в безмълвието 

на самотата той твори стихове. Неговата поезия не търси претенциозно 
смисъла, той се самопоражда от срещата между оригиналната игра със 
словото и мъдростта, която то носи. Тази мъдрост не е породена от ог-
ромното и разностранно познание, което той натрупва с детско любо-
питство и интелектуална страст. Неговата мъдрост е преживяна, защото 
идва в сегашния му живот от много други прераждания, от спомени или 
от сънища за тях. Затова е толкова естествено първата му книга да се на-
рича „Уморени от чудото“. Умората тук не е перфидна поза или самоиро-
ния. Тя е състояние на един мъдър дух, който има мисия. Да предаде спо-
мените от други времена, да сподели прозрения родени в сънищата на 
хора от други пространства, да припомни чудесата на разместените или 
размитите времена, както той ги нарича, и така да подреди сложния пъ-
зел на нашето живеене с усещане за „бавно	изчезване“ в „голямата	земя“ 

357 Цитатите са от стихосбирките на Г. Рупчев: „Уморени от чудото“ (1982); „Смяна на 
нощната стража“ (1987) и „Силните на нощта“ (1991).
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или в „неизвестния	живот“. Това е чудото на негова поезия. Чудото е 
онзи опит, дошъл от:

никое	време,	никое, никое, никое...
(„Нощ в ми“).
То е библейска притча или модерна приказка, която ни среща с мито-

логични и съвременни герои, за да ни преведат през иносказателни пос-
лания, културни асоциации, дискретни иронии и явни цитати. аз-ът в 
стиховете му най-често е те или ние:

ние	сме	двойни,	тройни,	четворни,	петорни...
(„Голямата земя“).
Той е Танхойзер, Тристан, Орфей, Тибалт, Ема, Мария. Те, и мно-

го други, умират в неговите поражения, и се раждат с неговите любови. 
Те са многото лица на поета от неговите множество животи. И въпреки 
това усещане за силно личностно присъствие, за навлизане в суверенния, 
интимен свят, поезията на Г. Рупчев не предполага буквална идентифи-
кация или банално съпреживяване. Тя е провокация към разгадаване на 
постигнатото познание и отправените послания. Това е поезия, която от-
варя пространството като го населява с паметта на много минали време-
на. Въпреки самотата и болката тя опровергава отчуждението като драма 
на модерния човек и се превръща в талантлив модел на творческо пре-
сътворяване на света.

Г. Рупчев е поет на нощта. Той обича нейните и добри, и демонич-
ни сили, убеден е, че през нощта човек е по-истински и по-силен, защото 
падат дневните маски. Затова неговата поезия е като нощта – магическа, 
привличаща и плашеща със своята сила. Тя твори вечност и дарява бъде-
ще. Вероятно за това не беше разбрана и оценена истински в края на ХХ 
в., а и сега през добре охраняваните граници на канона рядко се промък-
ват негови стихове.

***

Първите десетилетия след политическата промяна закономерно се 
характеризират с идеологички обременена проза, в която твърде схема-
тичните герои, категорично обозначени като положителни (правоверни 
комунисти, които изграждат светлото бъдеще) и отрицателни (буржо-
азни личности, носталгично вгледани в миналото), са положени в поу-
чителни сюжети, влизат в остри словеси диалози с предизвестен край. 
Психологическата схематичност и лозунговата реторика са характер-
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ни за художествения стил на белетристичните творби през 50-те годи-
ни. Радикалните икономически промени – колективизиране на земя-
та и национализиране на промишлеността; политическите репресии 
над инакомислещите са представени като неизбежни самоотвержени 
действия на героите с комунисическа убеденост, а трагично конотира-
ната съдба на богатите фабриканти и едрите земевладелци – като спра-
ведливо възмездие. След 1956 г., в периода на така нареченото „раз-
мразяване“, прозата също започва да търси своя, различна „визия“. В 
книгите си писатели като Йордан Радичков, Емилиян Станев, Павел Ве-
жинов, Дико Фучеджиев, Васил Попов, Георги Мишев, Любен Дилов 
и др., се насочват към нови тематични полета, оттласкват  се от репор-
тажния стил, анализират, макар и плахо, пропукването на социално-по-
литическата монолитност в българското общество. Сюжетите на бе-
летристичните творби преоткриват сложните нюанси на ежедневното 
живеене, а писателите възвръщат рефлекса си към разкриване на герои-
те на новото време като потиворечиви личности, патетично преживява-
щи не само вълненията на колектива, а отчуждени и самотно отдадени 
на драматични екзистенциални колизии. Прозата създава една фрагмен-
тарна картината на съвременния живот чрез наслагването на различни 
гледни точки – фолклорна, митологична, гротескна, фантастна, социал-
но критична, през модерни художествени парадигми – лиризиране на по-
вествованието, фрагментарен художествен изказ наситен с интелекту-
алните рефлексии на един богат на алегории и символни послания език.
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Читателите, а и критиката са изправени пред предизвикателството да за-
менят обемното епическо повествование с кратки жанрови форми, в кои-
то сложно и хаотично се преплитат сюжетни линии, а логично разгър-
ната фабула отстъпва на една безсюжетна пародийна игра със странни 
персонажи. Трябва да признаем, че читателите са много по-отворени и 
по-добре подготвени за творческите провокации на модерната българ-
ска проза от 60-80-те години на ХХ в. Критиката трудно и доста болез-
нено за писателите оценява това връщането към устойчивите корени на 
родното, но чрез своеобразно травестиране на традиционните сюжети, 
образи и ритуали в една „обърната“, но паралелна действителност, коя-
то се превръща в своебразен творчески протест срещу идеогемите на со-
циалистическия реализъм. Вероятно заради невъзможност да приемат 
тези нарушения на соцреалистическия художествен стил, авторите на ре-
цензии дълго недоумяват пред явлението Радичков, изпробвайки върху 
„Свирепо настроение“ (1965) свирепостта на своето неразбиращо отри-
цание. Но все пак литературната критика е принудена да припознае него-
вите следващи книги, вписвайки ги в канона на официалния метод като 
„магически реализъм“. Поетиката на Радичков, предизвикала критиче-
ска „суматоха“, защото провокирайки традиционните повествовател-
ни похвати създава оригинална проза, в която като в пъстър калейдоскоп 
динамично се редуват картини на един странен родов космос, населен с 
митични, легендарни, фантазни същества, които извършват отдавна заб-
равени или никога несъществували ритуали. Този свят е гротескно-кар-
навален, той буди почуда, но и паметта за времена и хора, които носят 
важни послания за съвременния човек. Те нарушават представата за оп-
ростената линейна последователност на битието. Разместват култур-
ни пласове, наслагвайки архетипни знаци в света на настоящето, черпят 
мъдрост от естественото, първичното, самобитното, смесват иронич-
ния поглед към консервативния селски бит и абсурдните реалии на град-
ския живот в годините на социализма. Но това е картина на нарушения 
баланс, на унищожените сакрални ценности, на липсата на хармония 
между човека и природата. Героите в нея са самотни, отчуждени дори от 
собственото си битие, като че ли омагьосани от общуването си с верблю-
ди, но и толкова приземени в своята убеденост, че в нашата човешка про-
за358 не можем да отделим плявата от зърното359 в безумния ни опит за ле-

358 Визирам сборника с разкази на Й. Радичков „Човешка проза“, (1971).
359 Радичков, Йордан. Плява и зърно. – София: Български писател, 1972.



374

тене360. Така в разказите и драматургията на Радичков спираловидно се 
развиват и обогатяват сюжети, маркират се нови измерения на конфликт-
ни сблъсъци между традиции и модерност, между желанието на българ-
ския човек да има и криле, и корен, разказани по един самобитно-мета-
форичен, абсурдно-асоциативен, иронично-анекдотичен начин. Може би 
най-сладкодумният и най-колоритният стил в българската проза.

Краткото, но наситено с творчески провокации присъствие на Ва-
сил Попов в българската литература е характеризирано от догматична-
та критика през 50-те и 60-те години със странни, противоречащи си оп-
ределения. Той е определян като неоромантик, песимист, импресионист, 
поклонник на авантюристичния дух на Хемингуей. Бързо разделяй-
ки се със задължителните теми на ранния соцреализъм (комунистичес-
ките идеали и героичните жестове на антифашистката борба)361, писа-
телят се насочва към психологическите измерения на всъщност твърде 
трудното ежедневие на героите – строители на социалистическото обще-
ство – сложните дилеми, които те изживяват, породени от драстичното 
разминаване между високите идеали и социално-политическата реал-
ност. Разбира се, това не са ярки или категорични жестове на художест-
вен бунт, системата не би позволила това. В. Попов търси едно деликат-
но разтваряне на завесата на задължителния оптимизъм и насочване на 
погледа към социално-психологическите проблеми на реалния човек 
в настоящето времепространство. Със сигурност съвременният чита-
тел не би приел това като жест на дръзко противоставяне на системата, 
но в онова време дори опитът за художествено фикционално усъмнява-
не в нейния порядък и наложените нравствено-етични норми, предиз-
виква сериозни подозрения в идеологическата правоверност на писа-
теля. В. Попов не е политически репресиран писател, но творбите му 
имат основополагащо място в историята на българската култура. Него-
вото противопоставяне на постулатите на социалистическия реализъм е 
на художествено равнище – твърде условни сюжети, усложнени до тра-
гична безизходица емоционални преживявания. Деликатно загатва за 
психологически травми, които правят героите му несигурни в себе си и 
в заобикалящия ги свят, задаващи си трудни и неудобни въпроси без от-
говор, живеещи на ръба между миналото и настоящето. Те носят черти-
те на онова „изгубено“ поколение на 70-те години, от което политичес-

360 Радичков, Йордан. Опит за летене. – София: Театър и музика, 1980.
361 Имам предвид първата му книга „Разкази“ (1959) и повестта „Малката мина“ (1962).
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ката система се страхува и затова не иска да го припознае. Книгата на 
В. Попов „Корените. Хроника за едно село“ (1975)362, в една отворена 
композиционна структура, обвързвайки героите в циклична сюжетна 
схема, разказва за онова човешко битие, в което привидно смирено 
живеят хората на едно обречено село. Но именно тази външна статич-
ност на един свят, дава възможност на автора да навлезе в дълбините 
на психологическите преживявания и травми, които трансформаци-
ите в социалното битие нанасят на неговите герои. Невъзможността 
да бъде унищожена онази духовна енергия, която носи мъдростта на 
веч ните времена и която трябва да бъде опазена, за да ни има, е вло-
жена в словото – заклинание на мистичната и „вечна“ баба Неделя. 
Защото това са корените, които идентифицират лабиринтите на наше-
то себепознание, очертават знаците на пътя през историческото и ек-
зистенциалното ни време.

Произведенията на Ивайло Петров маркират трудния път на бъл-
гарската проза – от наивно-романтичните надежди на селската жена 
за нов живот в „Нонкина любов“ (1956), през опита за психологиче-
ски достоверна, но твърде туширана и омекотена картина на колекти-
визацията на земята в романа „Мъртво вълнение“ (1961), към разо-
бличителния, разтърсващ епос за катастрофичните, с дълга давност, 

362 Книгата обединява разказите от сборниците „Корените“ (1967) и „Вечни времена“ (1973).
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последствия на този акт върху бита и душевността на българския се-
лянин в „Хайка за вълци“ (1982). В последния роман на И. Петров ми-
налото оживява в цялата брутална жестокост на политически те събития, 
които пречупват човешки съдби, предизвикват морална и нравствена де-
градация, оставяйки след себе си смърт и разруха. Този роман разобли-
чава репресивните механизми на времето, които отричат хуманността, 
убиват любовта, поругават вярата в християнските ценности. Време-
то, което превръща приятелите, съседите, братята в хайка от освирепели 
хора, отдавна загубили смисъла и посоката на своя жизнен път. Обсебени 
от страстта за отмъщение, за тях истината вече не е прозрение, тя е само 
основание за възмездие. Отричането от изконните за българина обвърза-
ности със земята и грижата за нея, разпадането на сакралната връзка със 
семейството и родовите корени, вината и отговорността за престъпле-
нията, които поругават традиционните добродетели в името на класо-
во-партийните закони – това са универсалните теми за размисъл, които 
романът на И. Петров поставя.

Е. Т.
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EСТЕТИКАТА НА „НОВАТА ВЪЛНА“  
СРЕЩУ СОЦРЕАЛИЗМА В КИНОТО

В края на 50-те години на XX век в киното се появава нов кине-
матографичен стил, наложен от френската „Нова вълна“, който ради-
кално променя киното. Филмите на Трюфо, Годар, Ромер, Шаброл и 
Ривет, които се свързват с термина „Нова вълна“, пораждат различни 
варианти на течението извън Франция, напр. ново немско кино, че-
хословашка „Нова вълна“, югославска „Черна вълна“ и др. В начало-
то на 60-те българското кино също откликва на френския призив за 
промяна, особено в лицето на новото поколение режисьори, образо-
вани извън страната. Следвайки прокламираната от Трюфо „полити-
ка на авторите“, те се борят за зачитане на режисьора като суверенен 
автор на филма и се противопоставят на идеологизацията, залегнала в 
основата на социалистическия реализъм. Филмите „Хроника на чув-
ствата“, „Слънцето и сянката“, „Карамбол“ и „Понеделник сутрин“ са 
най-ярките прояви на българския вариант на „Новата вълна“.

„Хроника на чувствата“ (1962) на дебютанта Любомир Шарлан-
джиев е първият опит да се създаде български филм, вдъхновен от 

„Хроника	на	чувствата“	(1962),	реж.	Любомир	Шарланджиев
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естетиката на френската „Нова вълна“. Шарланджиев и сценаристът 
Toдор Монов търсят сюжет, формално обвързан с работническата те-
матика, за да си осигурят благословията на висшестоящите. Заедно 
с това, противно на пропагадните партийни предписания, те изграж-
дат филма си като мозайка от лични преживявания и интимни драми, 
на които социалистическото строителство е само фон. „Хроника на 
чувствата“ става първият филм в следвоенното българско кино, кой-
то реабилитира психологическата достоверност. „Хроника на чув-
ствата“ е хроника на неудовлетвореността на героите, на личните им 
драми. Шарланджиев се противопоставя на соцреалистическа есте-
тика с „кино, в което образите създават усещане за истинност, без да 
се загубва пробивната им сила“ и представя „нещата, видени в истин-
ския им вид, нито преобърнати, нито изкривени.“363 Стремежът към 
истинност генерира впечатляващи актьорски постижения и Жоржета 
Чакърова (все още студентка в Театралната академия) получава за ро-
лята на Марето Наградата за женска роля на националния Фестивал 
на българското кино. Това е първото официално признание за новия, 
освободен стил на актьорска игра, който се опитва да наложи филмът. 
През 1962 г. излиза и своеобразният манифест на българската „Нова 
вълна“, статията на Никола Корабов „За новите мисли – нови фор-
ми“364.

През 1962 г., като част от течението излиза и първият български 
безсъбитиен	 филм, „Слънцето и сянката“ на тандема Валери Пе-
тров (сценарист) и Рангел Вълчанов (режисьор). Филмовият разказ 
е основан върху спонтанно изразени чувства, свободни асоциации 
и подтекстуални внушения. Темата на филма, наративната техника 
и режисьорският стил сближават „Слънцето и сянката“ с „Хироши-
ма, моя любов“ (1959) на Aлен Рене. Историята на българския мла-
деж (Георги Наумов) и девойката от Запада (Aнна Прунцал), които се 
влюбват на български плаж съдържа деликатно загатнат политически 
подтекст. Петров и Вълчанов разказват за младежката любов, застра-
шена от възможен ядрен конфликт между двете тогавашни политиче-
ски системи. Западното момиче е песимистка, но българското момче 
успява да я убеди, че мирът ще тържествува и да върне усмивката на 

363 Antonioni, Michelangelo. Fare un film é per me vivere. in Cinema	nuovo, no 138, marzo-
aprile1959.

364 Корабов, Никола. За новите мисли – нови форми. // Кино, 1962, № 9, с. 6–9.
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„Слънцето	и	сянката“	(1962),	реж.	Рангел	Вълчанов

лицето ѝ. В епохата на Студената война любовта между хора, намира-
щи се от двете страни на Берлинската стена често се оказва невъзмож-
на.365 Властта в България не толерира връзките на българи със запад-
ни чужденци и любовни сюжети от този тип са табу до самото падане 
на Стената, освен в негативни интерпретации в шпионските филми. 
„Слънцето и сянката“ е единственият български филм от времето на 
социализма, който разказва романтична история между представите-
ли на двете политически системи. Стихът от популярна по онова вре-
ме песен „не може да има раздяла за нас“ е избран за лайтмотив на 
филма. Режисьорът обаче избира кинемографичен стил, който внуша-
ва, че такава любов е възможна единствено на екрана. Директорът на 
Българска кинематография го упреква в „абстрактен хуманизъм и па-
цифизъм“366, а цензурата вижда в безсюжетния разказ и нелинейна-
та драматургия вредни прояви на буржоазен формализъм. Това оба-
че не пречи „Слънцето и сянката“ да бъде пращан по международни 

365 Берлинската стена е издигната една година преди премиерата на „Слънцето и сян-
ката“.

366 Дунчев, Александър. Главната задача през творците на игралния ни филм. // Ки	но-
изкуство,	1964, № 2, с. 4. 
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фестивали и да донесе на България награда от Сан Франциско (1962). 
Двоякото отношение на цензурата към „Слънцето и сянката“ поставя 
началото на процес, който с годините набира все по-голяма скорост 
– производството на филми, предназначени главно да защитават пре-
стижа на кинематографията ни извън страната, до които българската 
публика има ограничен достъп.

Борбата за ново българско кино е борба преди всичко с партий-
ната цензура, която се стреми да предотврати всякакви чужди влия-
ния извън съветските. През 60-те години в този процес се намесва ак-
тивно самият лидер на БКП и министър-председател, Тодор Живков, 
който през април 1963 г. „прави специална среща с интелигенцията, 
за да изложи своите претенции към нея и да ѝ даде указанията си. В 
областта на киното той не е доволен от критиката, която има непра-
вилни разбирания и не дава достатъчен отпор на (…) подражаването 
на чужди образци (…)“367.

Въпреки репресиите българските режисьори продължават да ра-
ботят в европейска посока. Шарланджиев се върща отново към есте-
тиката на „Новата вълна“ през 1966 г. с „Карамбол“, като смело „на-
пуска“ работническата среда и избира млади интелектуалци за герои 
на филма си. Работейки в характерния за „Новата вълна“ стил, кой-
то имитира непосредствено наблюдение, режисьорът категорич-
но се противопоставя на възгледа за киното като идеологическо оръ-
жие. Централна тема на „Карамбол“ е съзряването на следвоенното 
поколение и утвърждаването новите му ценности, любима тема на 
режисьорите от „Новата вълна“ в цяла Европа. „Карамбол“ (1966) е 
предшестван от две френски драми на съзряването – „Лудият Пиеро“ 
(1965) и „Мъжки род, женски род“ (1966) на Годар и едва ли е слу-
чайност, че се появява в едновременно с някои от най-ярките образ-
ци на „Новата вълна“ в Източна Европа – „Строго охранявани влако-
ве“ на Иржи Менцел, „Маргаритки“ и „Перлички на дъното“ на Вера 
Хитилова (Чехословакия), „Бариера“ на Йежи Сколимовски (Полша) 
и „Рондо“ на Звонимир Беркович (Югославия).

Драматургията на филма e изградена върху сложна система от от-
ношения. От тук и заглавието – карамболът е вид билярдна игра, при 

367 Янакиев, Александър. Синема.bg. 100 години филмов процес: личности, филми, 
салони. – София: Титра, 2013, с. 226.
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„Карамбол“	(1966),	реж.	Любомир	Шарланджиев

която началният удар задвижва една от топките и предизвиква лавина 
от последователни удари между останалите. Структурата на филма е 
аналогична – публиката е поканена на партия карамбол, реализирана 
със средствата на киното. Независимо от това Шарланджиев търси т. 
нар. „дедраматизация на реалността“368, оставайки верен на изисква-
нето на „Новата вълна“ филмът да създава впечатление за естествено-
то протичане на живота. Режисьорът залага на непреднамереността – 
на ситуациите, на протичането на филмовия разказ, на отношенията 
и на актьорската игра. Нерепетираните реакции, органичното актьор-
ско присъствие пред камерата и съзнателното приглушаване на емо-
ционалността на речта, загатнати в „Хроника на чувствата“ тук вече 
са изведени като ясно изразен нов стил на актьорска игра. От тук на-
татък младите български филмови актьори ще го следват, винаги ко-
гато е възможно.

Визията на „Карамбол“ (оператор Емил Вагенщайн) също е под-
чинена на непреднамерения разказ и разбира се – на характерния за 
„Новата вълна“ възглед за „камерата писалка“ (cámera-stylo). Обек-
тивът на Вагенщайн следи отблизо състоянията на героите, детайли-
те в мимиката и поведението им, едва забележимите им жестове, като 

368 Cousins, Mark. "1960–64: A New Wave" и “1965–69: Braking New Ground”. Епизоди 
от „The Story of Film: An Odyssey“, телевизионна поредица, Великобритания, 2011, автор, 
режисьор и водещ Мark Cousins.
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пренебрегва обстоятелствата за сметка на мислите и чувствата. Рабо-
тейки с черно-бяла лента, с приглушена светлина и с пастелна гама 
от светлосенки, Вагенщайн създава мека атмосфера и вдъхновено 
съдейства на Шарланджиев в сътворяването на един от най-добрите 
български образци на „Новата вълна“.

За съжаление филмът остава твърде непопулярен у нас. Не се 
правят и опити той да бъде лансиран в чужбина. Типичният за „Нова-
та вълна“ адресат, младите интелигенти, е малцинство сред тогаваш-
ната българска публика. За ниската популярност на „Карамбол“ обаче 
има и други причини. Филмът не се харесва на цензурата и в услови-
ята на централизирано разпространение, е пуснат на екран в неблаго-
приятен контекст. Премиерата му съвпада с българските премиери на 
„Гепардът“ на Висконти, на „Черното лале“ на Кристиан-Жак, с Ален 
Делон в главната роля, и на „Винету“ на Харалд Райнл. Коварно про-
грамиран този камерен филм остава „невидим“ за родната публика. 
Шарланджиев е критикуван, че се затваря „в кръга на една интимна, 
(...) „морално-битова“ проблематика, и се отдръпва „от острите соци-
ални въпроси“369. Според мен, акцентът върху психологията, който 
режисьорът поставя в този си филм е неговият опит да впише българ-
ското кино в европейските търсения от 60-те години на ХХ век. Шар-
ланджиев ще продължи да развива този психологизъм. Върху него ще 
изгради и дисидентския патос на „Прокурорът“ (1968), „арестуван“ 
от цензурата за 20 години, до закъснялата му премиера през 1988 г.

Година преди премиерата на „Карамбол“,	през 1965 г. е завършен 
„Понеделник сутрин“ на Ирина Акташева и Христо Писков. Премие-
рата му също ще се състои едва през 1988 г. По този повод Неда Ста-
нимирова, съвременник на събитията, пише: „Неочаквано и шокира-
що изглежда е било самото обстоятелство, че повечето от горчивите 
истини във филма са изречени не от традиционен положителен ге-
рой, (...) а от момиче (...) с лице и фигура, наподобяващи тогавашния 
идол Бриджит Бардо, държащо се с предизвикателна откровеност“370. 
Как протича процесът на забраната за повече от 20 години на филм за 
една невъзможна любов? Член на Художествения съвет на Студията 
за игрални филми обвинява режисьорите, че са се поддали на „тази 

369 Станимирова, Неда. Кинопроцесът – „замразен временно“. Български игрални 
филми 1950–1970 в документи, спомени, анализи. – София: Логис, 2012, с. 264.

370 Пак там, с. 214.
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„Понеделник	сутрин“(1965),	реж.	Ирина	Акташева	и	Христо	Писков

епидемия на туиста, която широко е навлязла и в този филм“371, а на-
чалникът на Управление „Българска кинематография“, което контро-
лира киното, от своя страна вижда в корумпираните герои „отстъпле-
ние от тази правилна линия, която в редица случаи авторите са успели 
да реализират.“372 Сценаристът Никола Тихолов и режисьорите пред-
ставят на висшестоящите списък с десет поправки, които са направи-
ли сами373 и година по-късно „поправената“ версия на филма отново 
е обсъдена от Художествения съвет, но в	отсъствие	на режисьорите. 
Те протестират пред Председателя на Комитета за изкуство и култура: 
„Ние чакахме помилването на филма ни в коридорите на Студията. 
Даже подсъдимият престъпник слуша присъдата си от председателя 
на съда, а не от трето лице. (...) Ние нямаме възможност да защища-
ваме филма си, още повече, когато съдбата му е решена и всякаква 
игра на поправки унижава еднакво, както авторите, така и тези, кои-
то ги искат.“ Според Станимирова през февруари 1967 г., две години, 
след завършването на филма, премиерата му е отложена под предлог, 
че предстои национален конгрес на културата.374 От този момент ната-

371 Пак там, с. 222.
372 Пак там, с. 228.
373 Пак там, с. 236.
374 Пак там, с. 236–237.



384

тък заглавието „Понеделник сутрин“ престава да се споменава, сякаш 
такъв филм никога не е бил създаден. Липсват документи, от които да 
става ясно точно кой, кога и с какъв мотив е спрял филма. Очевидно, 
са задействани „конспиративни“ цензурни механизми, които до ден 
днешен пречат да се установи какво точно се е случило.

Моята хипотеза е, че репресиите са предизвикани от факта, че 
противно на догмите на социалистическия реализъм, сюжетът на 
„Понеделник сутрин“ се развива фриволно и спонтанно около пре-
дизвикателния образ на Тони (Пепа Николова), героиня – аутсайдер, 
която търси съзнателен сблъсък със социалния фалш на българското 
общество. Тони е отстранена от Комсомола заради свободно сексу-
ално поведение, но сама се въвлича в любовна история с примерен 
работник комунист, който решава да я „превъзпита“ в своята образ-
цова „бригада за комунистически труд“. Там обаче царят демагогия 
и лицемерие, олицетворени от заводските партийни лидери, с кои-
то не може да се примири. Отвратена от пълното разминаване меж-
ду демагогията на тези хора и еснафските им ценности, непокор-
ната Тони напуска и образцовата бригада, и образцовия си любим, 
безнадеждно впримчен в посредствеността. От тази гледна точ-
ка „Понеделник сутрин“ представлява невиждана до този момент в 
бъл гарското кинокритика отляво – социалната система е атакувана 
откровено и категорично, заради отклоненията от комунистическия 
идеал.

Освен това, младата, непосредствена и нереалистично смела за 
тогавашната българска действителност героиня директно се противи-
поставя обществената демагогия. За пръв път в българското кино се 
появява протагонист, който категорично не желае да се конформира 
със системата. Това е удар право в сърцевината на соцреалистичес-
ката естетика, конструирана около образа на положителния герой ко-
мунист. Нещо повече, образите на Тони, заедно с Вълчицата (Илка 
Зафирова) от „Вълчицата“ (1965) на Рангел Вълчанов, поставят нача-
лото на цяла поредица от героини аутсайдерки, чието пристъсвие в 
българското кино компенсира липсата на герой дисидент. Тези геро-
ини се появават на екрана през 60-те години със своя индивидуален 
бунт, готови да отстояват индивидуалността си, дори с цената на теж-
ки обществени санкции. Целта им, постигането на сексуална свобода 
изглежда незначителна от днешна гледна точка, но в тогавашния кон-
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текст се възприема като дързък протест срещу грубата намеса на ре-
пресивната система в най-интимната сфера на живота.

Дързък е и начинът, по който в „Понеделник сутрин“ работничес-
ката класа, „най-прогресивната обществена сила“, е демаскирана 
като простолюдие с еснафски мироглед – образцовата бригада пред-
ставлява група случайни хора, обединени от грубо материални ам-
биции. Подобен възглед за работническата класа има и в предишния 
филм на Акташева/Писков, „Смърт няма“, който е свален от екран че-
тири дни след премиерата през 1963 г. В „Понеделник сутрин“ акцен-
тът върху примитивната мотивация на работниците е още по-силен. А 
с цензурираната реплика на Тони: „Те такъв комунизъм като вашия в 
Америка отдавна са го построили“375, за пръв път в българското кино 
се прави паралел между източноевропейския материализъм и запад-
ното консуматорство.

Независимо от цензурните перипетии, „Карамбол“ и „Понедел-
ник сутрин“ задълбочават и обогатяват неконформистката линия в 
българското кино, развивайки естетиката на „Новата вълна“ в бъл-
гарски контекст. Още няколко филма успяват умело да съчетаят тази 
естетика с умерена социална критика без да бъдат цензурирани и сти-
гат до екран. Това са „Вълчицата“ (1965) на Рангел Вълчанов, „Ри-
цар без броня“ (1966) на Борислав Шаралиев, „Отклонение“ (1967) на 
Гриша Островски и Тодор Стоянов и „Бялата стая“ (1968) на Мето-
ди Андонов. През 60-те години на ХХ век Шарланджиев, Вълчанов, 
Акташева и Писков, Шаралиев, Островски и Стоянов, и Meтоди Aн-
донов предлагат успешни български интерпретации на радикалната 
естетика на френската „Нова вълна“ и в неконформистките си филми 
я осмислят като алтернатива на наложения соцреалистически модел.

И. Б.

375 Пак там, с. 236.

25.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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ФИЛМОВАТА МУЗИКА  
И „НОВАТА ВЪЛНА“ В КИНОТО

Сред емблематичните заглавия, свързани с възникването на „Но-
вата вълна“ в българското игрално кино през 60-те години, се откро-
яват две заглавия – не на последно място и заради иновативната ли-
ния в третирането на музикалния компонент като органичен аспект 
на кинематографичния разказ. И в „Отклонение“ (1967 г.), и в „Поне-
делник сутрин“ (1966 г.) тази линия, дело на композитора Милчо Ле-
виев, е съзвучна на новите насоки в кинодраматургията, характерни 
за събудения дух в контекста на българската култура по това време. 
Същевременно тя сочи връзка и с процесите в полето на новата	му-
зика у нас – която (парадоксално наистина!) бива инертно осъзнава-
на през призмата на ограничен кръг естетически насоки, свързвани с 
тукашни рефлексии главно в областта на т.нар. музикален авангард, 
изключвайки явления примерно в полето на модерния джаз, актуали-
зирали в не по-малко радикална степен представата за нова	музика и 
за многообразните естетически аспекти, съпътстващи развитието на 
новото творческо мислене.376 Неслучайно инвенцията на М. Левиев, 
чужда на дребнави опозиции в този дух, се вписва в насоките на но-
вото българско кино и през 60-те години, преди той да емигрира, а и в 
годините след Промяната през 1989 г., когато той подновява активно-
то си творческо участие в българската музикална култура.

Как да разбираме „Новата вълна“ в българското игрално кино? 
Доколко тя е някаква пряка рефлексия на обновяващите процеси, въз-
никнали в края на 50-те години в европейското, и по-специално – във 
френското авторско кино? Доколко тези процеси са израз на една по-
начало обща тенденция в следвоенните години, която свързва по но-

376 Разбирането за нова музика в този смисъл, дори когато се разглеждат явления от 
втората половина на ХХ век, често робува на естетически възгледи, формирани десетилетия 
по-рано, още през 30-те години, под влиянието и на нео-марксистките, редукционистки идеи 
на Т. Адорно, подлагани на редица критики заради тяхната несъстоятелна претенция към 
дадени видове в общото поле на музиката. 
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вому понятията промяна и модерност, легитимирайки определени 
насоки в различни сфери на изкуството?

Разбира се, паралелите с френското кино са в известен смисъл 
условни, поне ако се има предвид не само стремежът към една нова 
естетика, белязана от знаците на авторския психологически екранен 
поглед и визуална стилистика, скъсала с традиционната парадигма, 
но и онзи специфично тукашен тематичен акцент, белязал порива към 
промяна, който се характеризира до голяма степен с опитите за кри-
тика и отърсване от идеологемите и клишетата на т.нар. соцреализъм 
– специфично „наша“ тема, донякъде вече „позволена“ след относи-
телното разведряване в контекста на политическия климат, обхванал 
Източния блок в края на 50-те години на ХХ век.

В този смисъл „Новата вълна“ в българското кино не е изолира-
но явление в българската култура. Сродни обновяващи процеси про-
тичат в различни области на изкуството, не без връзка впрочем и със 
завоя към културна политика, която при всичката си привидност сти-
мулира в началото на 60-те години институционалната подкрепа на 
редица фестивални практики с нетрадиционен профил в изкуствата, 
основаването на нови перспективни изпълнителски формации, или, 
да кажем, разчупването на грубо идеологическите критерии в репер-
тоарните политики на редица държавни културни институции.

Друг е въпросът, че новата културна политика не е изоставила по-
знатите идеологически механизми на „разпускане“ и „затягане“, за 
което говори например драматичната съдба на филма „Понеделник 
сутрин“, спрян от цензурата именно по идеологически причини за 
цели двайсет години. Въпреки относителната либерализация в сфера-
та на културата, поривът за промяна ще продължава да се препъва в 
санкциониращите жестове на тоталитарния режим, в неясните опасе-
ния от „идеологическа диверсия“, в сковаващите идеологеми на нор-
мативната естетика, която – поне в сферата на музиката – отглежда 
една по-скоро плоска, декларативна представа за „художественост“, 
налагана като еднозначен критерий в отсяването на художествени 
ценности. Самият Левиев, емблематичен представител на поколение-
то, което се опитва да пребори сковаващите идеологеми на времето, 
изпитва ударите на тази политика.

За характера на иновативните му нагласи в изкуството сигурно 
има значение и влиянието на онзи своеобразен ъндърграунд в контек-
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ста на общата идеологическа стагнация, свързан с родната пловдивс-
ка бохема, която отстоява своя си манталитет в общуването и във 
„вкуса към живота“, но и компенсира в някаква степен дефицита от-
към свобода в наложените норми. Чувството за неформална общност-
на принадлежност носи относителен комфорт, а ценностните ориен-
тации стимулират интереса към „забранените неща“, особено що се 
отнася до актуалния свят на изкуството отвъд Желязната завеса. Не е 
случайно, че тъкмо тази среда, проводник на свободомислие и свое-
образна поведенческа естественост, отглежда емблематични артисти 
като Георги Божилов – Слона, Йоан Левиев, Димитър Киров, Енчо 
Пиронков и др., моделирали в известен смисъл лицето на „Новата 
вълна“ в сферата на модерната живопис у нас.

Погледнато в специфичния контекст на 60-те години, творчеството 
на М. Левиев въплъщава в редица отношения „Новата вълна“ в музика-
та, включително в света на филмовата музика, разбирана не толкова в 
посока на онова нейно лице, свързано с някаква обобщена представа за 
недолюбваната у нас идиоматика в областта на джаз музицирането. На 
практика такъв род по-обща „популярна“ джаз стилистика въвеждат в 
киното редица композитори още в края на 50-те години. Сред тях са на-
пример Петър Ступел („Любимец 13“ (1958 г.); „Старинната монета“, 
(1965 г.), Кирил Цибулка („Неспокоен дом“ (1965 г.), Атанас Бояджиев, 
Георги Генков, Емил Георгиев.



389

Във всеки случай „Новата вълна“ в киното неслучайно среща ло-
гичен съюзник в „Новата вълна“ в музиката. И в „Отклонение“, и в 
„Понеделник сутрин“ подходът на М. Левиев илюстрира иновативни-
те му идеи в духа на едно актуално усещане за модерност, проектира-
но по сроден начин в психологическите екранни етюди и съвременна-
та поетика в двата филма.

Зрителите, които помнят първите прожекции на филма „Отклоне-
ние“ през 1967 г.,377 едва ли са осъзнавали, че са свидетели на нова 
вълна в българското кино. Но мнозина от тях положително са дола-
вяли полъха на онази естетическа промяна и тенденцията към пси-
хологизъм в жанра на кино-драмата със съвременна тематика, заяве-
на още във филми като „Слънцето и сянката“ на режисьора Рангел 
Вълчанов (1962 г.) или „Хроника на чувствата“ (1961 г.) на режисьо-
ра Любомир Шарланджиев. С различния си поглед те разкриват про-
цеси, трансформиращи идеологемите на социализма в специфична 
личностна позиция. Широко оценяван като значимо кинематогра-
фично постижение, което и днес не е изгубило привлекателността си 
на вълнуваща художествена творба378, „Отклонение“ импонира и на 
онази информирана кинопублика, проследила в рамките на тогаваш-
ните кинолектории емблематични заглавия от чуждестранното кино 
като „Осем и половина“ (1963 г.) на Федерико Фелини, „Лудият Пи-
еро“ (1965 г.) на Жан-Луи Годар, „Поляната с дивите ягоди“ (1957 г.) 
на Ингмар Бергман, „Рашомон“ (1950 г.) на Акира Куросава и др.

Сигурно заради нотките на интимен сантимент в кинематографич-
ния разказ и характера на една нова и във всеки случай неполирана сти-
листика, която търси непосредственост в изразността, а несъмнено и 
заради харизмата и импониращата актьорска игра на Невена Кокано-
ва (Неда) и Иван Андонов (Боян), чужда на декларативните театрални 
подходи, „Отклонение“ някак кореспондира с поетиката и общия пси-
хологически профил на нашумелия горе-долу по същото време „Един 
мъж и една жена“ (1966 г.) на Клод Льолуш (Анук Еме и Жан-Луи Тре-

377 „Отклонение“ (1967), реж. Гриша Островски, Тодор Стоянов; сц. Блага Димитрова 
(по мотиви от романа „Пътуване към себе си“ на Блага Димитрова); оператор Тодор Стоянов; 
муз. Милчо Левиев; в главните роли Невена Коканова (Неда), Иван Андонов (Боян).

378 Филмът е удостоен с редица престижни награди: ФБФ Варна'67 – Специалната 
награда, наградата за женска роля на Невена Кокатова, наградата за операторска работа; МКФ 
Москва'67, СССР – Първа награда „Златен медал“, Наградата на ФИПРЕССИ; МКФ Делхи'68, 
Индия – наградата на Индийското дружество за връзки с чужбина за най-добър филм.
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тинян в главните роли), запомнен впрочем не на последно място и за-
ради оригиналната музика на Франсис Ле. Паралелите между двата 
филма са, разбира се, условни. Ако филмът на Льолуш избира розова-
та формула на хепиенда, черно-бялата лента на Гриша Островски раз-
казва за една неосъществена любов, „за отношенията на двама души, 
някога обичали се, дълго време разделени, а после случайно срещна-
ли се“.379 Историята, заложена в романа на Блага Димитрова „Пътува-
не към себе си“, има впрочем и своите горещи за времето си, актуални 
тематични акценти. Потъвайки в психологическите води на любовната 
фабула, но и в реторика, която видимо търси контраста между „преди“ 
и „сега“, филмът е опит и за социална критика, за „равносметка на едно 
поколение изживяло младостта си в края на 40-те, което двайсет години 
по-късно осъзнава, че споменът, освен носталгия, носи и прозрението 
за изгубената им младост, за пропиляното лично щастие под тежестта 
на идеологическите постулати“.380

Драматургичната конструкция тук залага на нелинейни наратив-
ни техники. Така „пътуването“ в екранния разказ, чиято „измислена 
реалност“ се случва в рамките на един ден, придобива и по-широки 
смислови проекции: то хем прескача назад и напред във времето, съ-
поставяйки сегашното време (средата на 60-те години) и реминисцен-
ции от недалечното минало (края на 40-те години), хем – от друга 
страна – е намек за пътя в личностното себеопознаване.

Тъкмо идеята за пътуването като водеща драматургична линия 
задава в известен смисъл и музикалните решения в авторската му-
зика на М. Левиев. Изградена върху базисен музикален сегмент със 
структурно-конструираща функция, която има отношение към цялост-
ната филмова композиция, към плавното преминаване от сцена в сце-
на, към динамиката и изменчивостта на психологическите състояния, тя 
играе същевременно роля и на специфичен идентификационен маркер, 
на лайтмотив, който портретира доминиращия психологически тон – не 
просто като проекция на някакво статично състояние, а като асоциативен 
фактор с алюзия за пътуване, трансформация, промяна, т.е. като фактор, 
който естествено въвлича логиката на импровизационното музикално 
мислене. Зададен още в самото начало не като титул, не като предхожда-
ща увертюра, а като паралелен на визуалната страна емоционален образ, 

379 Знеполски, Ивайло. http://bnf.bg/bg/odeon/movies/617/
380 Янакиев, Александър. Българско кино. Енциклопедия. – София: Титра, 2000. с. 481.
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пряко включващ се във фабулата на екранния разказ, базисният музика-
лен сегмент е изграден върху оригинална, ненатрапчива, но релефна, за-
помняща се тема в духа на фрий джаз стилистиката и инструментален 
саунд с опора върху ритъм секция, диалогизиращи партии в духовата 
секция, клавирни и китарни импровизационни сола. Характерът на тема-
та полага настроението в линията на едно урбанистично светоусещане, 
което носи и някак отчуждения ритъм на големия град, и сякаш подчер-
тава носталгичните акценти във филмовата поетика. В хода на филмо-
вото действие темата напомня за себе си откъслечно или по-разгърнато, 
спонтанно трансформирайки се. Тя се вплита мимоходом кога в екран-
ния диалог, кога в преобладаващо визуалните моменти, за да „затвори“ 
формата, озвучавайки финалните надписи.

Трудно може да се каже каква би била широката публична оцен-
ка на филма „Понеделник сутрин“,381 ако беше видял бял свят в годи-
ната на своето създаване. Попаднал под ударите на идеологическата 
цензура, филмът е „реабилитиран“ и пуснат на екран цели 22 годи-
ни по-късно, през 1988, когато е удостоен от Съюза на българските 
филмови дейци със специалната награда, наградата за женска роля на 
Пепа Николова и наградата за операторско майсторство на Димо Ко-
ларов. Тогава, в навечерието на Промяната посланието на филма про-
дължава да звучи актуално, а и илюстрира свежия артистичен полъх 
на онази нова генерация актьори, която през 60-те години задава об-
новяващи стилистически ориентири за години напред и в киното, и 
в театъра. Във всеки случай кинокритиката изглежда е единодушна, 
че „Понеделник сутрин“ е „филмът, който най-категорично изразява 
свободния дух на епохата, първият български филм, който напълно – 
и стилистично, и идейно – отхвърля соцреализма“.382 Още сценарна-
та му основа търси да покаже „фалша на комунистическата реторика, 
двойните стандарти, разминаването между думите, лозунгите, закли-
нанията и реалността. Единственият свестен човек, личност, която 
мисли с главата си, отстоява позициите си, проявява мъжество и ха-
рактер, се оказва „падналото“ момиче Тони, която не желае да влиза в 

381 „Понеделник сутрин“ (1966): реж. Ирина Акташева, Христо Писков; сц. Никола Тихолов, 
оператор Димо Коларов; муз. Милчо Левиев; В ролите: Пепа Николова (Тони), Асен Кисимов 
(Йордан), Петър Слабаков (директорът), Кирил Господинов, Стефан Данаилов, Руси Чанев, 
Пламен Дончев, Катя Паскалева, Мария Стефанова, Аня Пенчева, Стефан Мавродиев и др.

382 Братоева-Даракчиева, Ингеборг. Българското игрално кино. От Калин Орелът до 
Мисия „Лондон“. – София: Институт за изследване на изкуствата, 2013, с. 125.
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Кадър	от	филма
„Понеделник	сутрин“	(1965),
реж.	Ирина	Акташева
и	Христо	Писков																																											

калъпа на „образцовия труженик“. Нейните мечти надхвърлят хори-
зонта на апартамент в блок и битово обзавеждане. Тя иска простор за 
душата си и истински чувства“.383 По думите на друг автор, „неочак-
вано и шокиращо е било самото обстоятелство, че повечето от горчи-
вите истини във филма са изречени не от традиционен положителен 
герой […] а тъкмо от момиче като Тони с лице и фигура като тога-
вашния идол Бриджит Бардо, държащо се с предизвикателна откро-
веност“.384 Както си спомня М. Левиев, свидетел на историята около 
забраната на филма, „аргументите“ на държавния глава за спирането 
на филма гласели: „В България проституция няма, никога не е имало 
и няма да има!“.

Дисидентският профил на филмовото послание, изричано на мес-
та уж разговорно, но и някак декларативно, с множество вмъкнати 
сентенции в екранните диалози, има смисъл и на исторически доку-
мент, особено що се отнася до злободневните страни на изобразената 
действителност. Търсеното внушение за непосредствен и непредубе-
ден поглед към действителността намира израз и в широкото място на 
заимствана музика, която създава доста подробна смислова представа 
за окръжаващата звучаща среда: долитащи звуци от радиото, кафето, 
кръчмата, улицата, танцовата забава, производствения банкет и пр. 
Намесват се и бийтълсови звуци, доловени от „неформален“ източ-
ник (намек за „непозволената“ по идеологически причини музика!). 
Така режисьорският поглед към музикалния пейзаж по това време съ-

383 Янакиев, Александър. Цит. съч., с. 498.
384 Станимирова, Неда. Кинопроцесът – „замразен временно“. София: Лотис, 2012, с. 236.
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гражда още една недвусмислено остра критична рефлексия спрямо 
идеологемите на соцреториката.

Другият музикален пласт в екранния разказ, подобно на музиката 
в „Отклонение“, е изграден върху базисен инструментален сегмент в 
духа на съвременна джаз стилистика и портретира онази единствена 
светла нишка в екранния разказ, свързана с персонажа на „лошото до-
бро момиче“.

И в „Отклонение“, и в „Понеделник сутрин“ музиката откроява 
нова естетическа перспектива в развитието на филмовия език като 
смислов, органичен синтез между звук и образ, но и като своеоб-
разна актуална форма на артистичен и социален нонконформизъм, 
съзвучен на идеите, представени в двата филма. Аспекти на тази 
перспектива откриваме в музиката на М. Левиев към редица още иг-
рални филми от 60-те години. Един по-обширен поглед към твор-
чеството му в тази област включва кино-ленти като „Горещо плад-
не“ (1965 г.) на Зако Хеския, „Мъже“ (1965 г.) на Васил Мирчев, 
„Опасен полет“ (1968 г.) на Димитър Петров, „Иконостасът“ (1969 
г.) на Христо Христов и Тодор Динов, „Един снимачен ден“ (1969 
г.) на Борислав Шаралиев, а в по-ново време – „Писмо до Америка“ 
(2000 г.) на Иглика Трифонова.

К. Л.
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„ДУХЪТ НА МЯСТОТО“  
ИЛИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА САМОБИТНОСТ  

НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА

Перманентно актуализиращата се в българската литература опо-
зиция родно	–	чуждо	е характерна и за естетическото пространство 
през 60-те и 70-те години на ХХ в. Основната, идеологически коноти-
рана концепция е разработена от Тончо Жечев в текста „Национални 
особености в литературното разви тие“385. В него той развива своята 
теза за регионалната затвореност и почти трагичната изостаналост на 
българската литература, която може да бъде преодоляна „държейки се 
твърдо и достолепно за корените на своята история и самобитност“. 
Той обозначава този процес като болезнено продължителен и консер-
вативен. Без да абсолютизира ролята на „котловината“, образ – мета-
фора на уникалността на националното времепространство, критикът 
извежда формулата „през регионалното към националното и през на-
ционалното към общочовешкото“.

Концепцията на Т. Жечев, с една патриархална носталгичност, на-
стоява българската литература по-скоро да запази своята фолклорна 
автентичност, отколкото свободно да се отвори към световните есте-
тически тенденции. Абсолютизирането на националната са мо дос та-
тъч ност, по-скоро би предизвикало едно капсулиране на ху до жест-
ве ни те процеси, които вместо да привлекат вниманието на света със 
своята оригиналност и колорит биха задълбочили културната изола-
ция. Произведенията на писатели като Иво Андрич и Йордан Радич-
ков са важни аргументи в подкрепа на неговата теза, но регионал-
ността, изведена като основополагащ знак на една литература, а не на 
едно творчество, неизбежно предполага нейното ситуиране в един за-
творен и ограничаващ я контекст.

385 Жечев, Т. Национални особености в литературното разви тие. – В: Националното 
своеобразие в литературата, С., 1966, с. 33.
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Като част от едно отворено комуникативно пространство, бъл-
гарската литература преди 9.IX.1944 г. осъществява динамични ес-
тетически контакти. Нейният свободен диалог със света не я лиша-
ва от националната ѝ специфика, напротив по-релефно я очертава. 
Пос та вя не то на тези проблеми в контекста на идеологическа стаг-
нация, би могло да се мисли и като опит за нов концептуален подход 
към литературата. Той не е нито ед ноз на чен, нито монолитен и за-
това не може да бъде формулиран само в една теза, колкото и убеди-
телна да е тя.

Писателите виждат своето творчество като социокултурна мисия, 
чрез която светът ще приеме българската литература като равностой-
на. Тезата на Васил Попов386, без да е оригинална, твърде убедител-
но настоява, че анализът на съвременните явления, опознаването на 
съвременната личност, е кодифицирано в миналото. Той разглежда 
историята като информационна банка, която носи не само познание, 
но и поука. Като пример за блестящ синтез на съвременни културни 
и исторически пластове, писателят също посочва произведенията на 
Йордан Радичков.

Поставянето на проблемите на родното в центъра на художестве-
ното творчество доминира в естетическата концепция на социалисти-
ческия реализъм. Интерпретациите на темата, направени от писатели, 
творили във времето без идеологически и естетически ограничения 
като Богомил Райнов, Людмил Стоянов и др., са по-консервативни, 
по-регресивни, настояващи за пречупване на националните характе-
ристики през политическата призма на интернационализма. Лишени 
от самочувствие и информация, с деформирани критерии, живеещи в 
страх заради своето творческо минало и екзистенциални убеждения, 
по-възраст ните писатели и критици приемат като твърде подозрител-
ни в идей но отношение амбициите на младото поколение да създава 
литература, която пряко да се съизмерва с европейските художестве-
ни тенденции, да се полага равностойно не само в социалистическо-
то, а и в световното естети ческо пространство. Спорът	млади	срещу 
стари, за разлика от продуктивната естетическа опозиция, която въ-
вежда д-р Кр. Кръстев, е лишен от перспектива, защото класово-пар-
тийният подход предопределя рамките, в които трябва да се впишат и 

386 Попов, В. История и съвременност. – В: Националното своеобразие в литературата, 
С., 1966, с. 206.
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националното своеобразие, и общочовешките послания на българска-
та литература.

Но все пак, през 70-те години на ХХ в. литературната критика, 
макар и плахо успява да прокара тезата, че българската поезия, про-
за и критика трябва да преодо леят своята изолираност, да прекрачат 
тесните рамки на регионал ната затвореност и да участват в светов-
ния културен диалог на времето. Тази смела, дори еретична за време-
то си концепция блестящо е обоснована в статията на Цветан Стоя-
нов „По повод духа на мястото“.387 В нея той поставя национал ната 
духовна култура в максимално разширените координати, в които 
принадлежността към дадена „котловина“, е само неизбежен знак в 
творческата биография на автора. Не регионалните, а универсални-
те смисли в произведенията трябва да предопределят мястото на пи-
сателя в духовното пространство. Когато не идентификацията с духа 
на	мястото (термин на Кр. Куюмджиев), стане значеща, а актуална-
та, невъзпирана комуникация с културните случвания в света, когато 
регио налният колорит не се превръща в стил, а в щрих, характеризи-
ращ националната уникалност, тогава според Цв. Стоянов една ли-
тература, без да губи своята идентичност се равнопоставя с другите. 
Тази теза, твърде авангардна и смела за онова време, става актуална 
едва след демократичните промени у нас през 1989 година. Но дори 
фактът, че тези проблеми не само се поставят, но получават и публич-
ност е знак, че българската литература заявява свои позиции, насто-
ятелно се опитва да се съизмерва със своето свободно минало, за да 
очертае перспективите на своето бъдеще. За съжаление тези опити са 
твърде ограничени от идеологическата цензура във възможностите за 
силен обществен резонанс.

Е. Т.

387 Стоянов, Ц. По повод „духа на мястото“. – В: Националното своеобразие в лите-
ратурата, С., 1966, с. 305.
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ВРЪЩАНЕ КЪМ ТРАДИЦИЯТА – 60-те ГОДИНИ  
И КИНОТО НА ИСТОРИЧЕСКОТО  

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

През 1962 г. филмът „Кантата“ на унгарския режисьор Миклош 
Янчо поставя начало на едно от най-интересните явления в източно-
европейското кино на ХХ век – киното	на	историческото	възста-
новяване.	Терминът е мой и цели да опише значителен брой източ-
ноевропейски филми от 60-те години, които могат да се определят 
като кинематографични пътешествия към корените на национални-
те традиции, които от края на 40-те години са съзнателно потиска-
ни от комунистическата власт. Авторите на тези филми се стремят да 
прехвърлят мостове между традиционната култура на предшествени-
ците, останала в миналото и ограбеното откъм национална идентич-
ност настояще.

Българското кино първоначално се включва в това течение  
по много специфичен начин – с черно-бялата мелодрама на Въло  
Радев „Крадецът на праскови“ (1964) и откровено из  лиза извън ор- 
битата на арт киното, към което по правило принадлежат мнозин- 
с твото чужди опити. Нещо повече, сюжетът на филма не е разказан  
максимално условно в отдавна отминала епоха, а е ситуиран в  
съвсем конкретно място и време – Велико Търново, края на Пър - 
вата световна война. През 60-те години, когато излиза филмът,  
в България все още има публика, която пази непосредствени спо- 
мени от онова време. Жив съвременник на възкресената епоха е  
и Емилиян Станев, автор на повестта, залегнала в основата на  сце- 
нария. Филмът „Крадецът на праскови“ разравя пластове на нацио- 
налното съзнание, до този момент табу за българското соцреалис- 
тическо кино – сложността на българския живот от онова мина- 
ло, което комунистите заклеймяват като „буржоазно“; искреният  
патриотизъм на българските царски офицери; достоверно предста- 
вена историческа перспектива, но сведена до фон на индивидуални
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Невена	Коканова	(Лиза)
и	Раде	Маркович	(Иво)

в	„Крадецът	на	праскови“
						(1964),	реж.		Въло	Радев

копнежи и забранена любов, в качеството ѝ на метафора на лич-
ния бунт. Пресъздавайки колорита на епохата, Въло Радев си поз-
волява и провокативни музикални акценти – за пръв път, двай-
сет години след влизането на съветската армия в България, от 
екрана отново звучи траурният марш „Покойници“ на Иван Мин-
ков, по текст на Иван Вазов и за пръв път след 1944 г. в музикалното  
оформление на български филм е включена и църковна музика.  

Невена	Коканова	(Лиза)
в	„Крадецът	на	праскови“	(1964),
реж.	Въло	Радев																																																	
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Тези предизвикателни новости провокират бурни реакции, както 
сред публиката, така и от страна на цензурата. При предварителни-
те обсъждания филмът се сблъсква със сериозна съпротива – обви-
ненията към авторите му са в национализъм и шовинизъм. Един от 
членовете на художествения съвет пита: „Какво е това, що за офицери 
ни показвате?“, директорът на „Разпространение на филми“ напра-
во отсича: „Какво ще го усукваме, получил се е един слаб, безидеен, 
не наш филм...“ Разискванията приключват с указание към режисьо-
ра да премахне „офицерските епизоди“. Въло Радев обаче категорич-
но отказава да изреже каквото и да било, по собствените му призна-
ния, разчитайки на близкото си приятелство с тогавашния секретар 
по идеологията на ЦК на БКП, Венелин Коцев. Коцев пуска филма и 
така предопределя щастливата съдба на „Крадецът на праскови“, кой-
то през следващите десетилетия ще се утвърди като като безспорна 
филмова класика388.

Невена	Коканова	(Лиза)	и	Раде	Маркович	(Иво)	
в	„Крадецът	на	праскови“	(1964),	реж.	Въло	Радев

388 Радев, Въло. Изгубени пространства. // Литературен	форум, 2002. 
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Публиката посреща филма с искрен възторг, проектирайки 
върху трагичната любовна история на Лиза (прекрасната Невена 
Коканова) и Иво (югославският актьор Раде Маркович) собствени-
те си потиснати копнежи. Основното достойнство на филма, извън 
завладяващите актьорски изпълнения е, че Въло Радев разгръща 
романтичния сюжет по законите на мелодрамата, без следа от по-
литизация. От тази гледна точка, „Крадецът на праскови“ е малка 
революция в киното на соцреализма – след две десетилетия повече 
или по-малко убедителни опити от екрана да се налага идеология, 
филмът реабилитира значимостта на личната история. Радев рабо-
ти с екзистенциални стойности – любов, свобода, война, смърт и 
напълно се отказва от соцреалистически патос, за да върне зрите-
ля към схващането, че човекът е абсолютна стойност и цел на из-
куството. Това послание на филма е и въжделеният мост към загу-
беното минало и автентичният белег, че филмът принадлежи към 
голямото източноевропейско кино	 на	 историческото	 възстано-
вяване.

Успехът на „Крадецът на праскови“ дава възможност на на-
шето кино бързо да осмисли историческия сюжет като възможна 
„свободна територия“ за разискване на универсални проблеми. 
Още повече, че през следващите две години в съветската кинема-
тография се появяват и двата класически образци на киното	на	ис-
торическото	възстановяване – „Сенките на забравените прадеди“ 
(1965) на Сергей Параджанов и шедьовъра на Андрей Тарковски 
„Андрей Рубльов“ (1966). У нас към търсенията на Въло Радев се  
присъединяват Захари Жандов с „Шибил“ (1968), и Тодор Динов 
и Христо Христов с „Иконостасът“ (1969). Тези режисьори бър-
зо осъзнават, че изборът на сюжет от минала епоха елегантно ги 
освобождава от диктата на задължителната идеология и им дава 
шанс да работят на екзистенциално равнище.

Жандов избира Йовковата легенда „Шибил“, за да пресъзда-
де историческа епоха, без да визира достоверно събитие. На екра-
на, както и в литературния първоизточник, миналото е възкресено 
само като колоритен фон, върху който са експонирани вечни теми 
– любов, свобода, преданост, обреченост, предателство, насилие 
и смърт. Специфичната стилизация на бита и съзнателно търсена-
та от режисьора поетичност на визията са следващи крачки към из-
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Доротея	Тончева	(Рада)	в	„Шибил“	(1968),	реж.	Захари	Жандов

веждане на нашето кино извън периметъра на идеологията и връща-
нето му в чисто естетическа орбита. Тодор Динов и Христо Христов 
продължават още по-категорично в същата посока с „Иконостасът“ 
(1969).

И. Б.

26.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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КОНТЕКСТИ, КОНТАКТИ И ХУДОЖЕСТВЕН  
ОБМЕН ПРЕЗ 60-те И 70-те ГОДИНИ

Контактите и художественият обмен по време на комунистечоско-
то управление са също централно контролирани.

От страниците на списание „Изкуство“ през 60-те години се 
убеждаваме, че преобладаващият художествен обмен за България е 
със страни от Социалистическия лагер. Наред с тях, моделираните от 
официалните институции контакти включват държави с комунисти-
ческо управление извън Европа – Китай , Монголия, Куба и страни 
от т. нар. трети свят, с които България има добри икономически отно-
шения – Алжир, Сирия, Тунис и др., вариращи според политическите 
обстоятелства през годините.

По-голямата част от гостуващите в България изложби от Евро-
па, при това от държави и от двете страни на „желязната завеса“ (с 
изключение на експозициите от Светския съюз), представят изку-
ства, определяни като приложни и промишлен дизайн. Ето няколко 
примера: Полски художествен текстил (1961 г.) , Френски гоблени в 
София (1962 г.) , Полско стъкло и керамика (1963 г.) , Унгарско при-
ложно изкуство (1963 г.) , Румънско декоративно изкуство (1964 г.),  
Полско приложно изкуство (1965 г.) и още групови, както и множе-
ство индивидуални изложби. Тази сфера се счита за относително 
неутрална в плана на идеологическото съдържание. Поради това и 
художествените експерименти тук се развиват в относително по-ли-
берална среда.

Наред с материалите за гостуващи изложби, в списание „Изку-
ство“ се публикуват и статии за художествени форуми на приложни 
изкуства другаде: за гоблена на Фестивала на изкуствата във Варша-
ва през 1966 г.; за дейностите на Международния център за гобле-
ни в Лозана; за международния конкурс за художествена керамика-
та във Фаенца през 1965 г., 1966 г., 1967 г. и следващи години, и др. 
В текст за полския гоблен на Варшавския фестивал Георги Бакър-
джиев пише, че „се заличава браздата между категориите изящно и 
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приложно изкуство“389. Терминът „традиция“ е използван в някол-
ко случая, но авторът посочва и „универсална изява и признание“ за 
гобленистите от Полша. Сред упоменатите имена е известната ви-
зуална артистка Магдалена Абаканович: „Плоскостните решения 
в гоблена на Магдалена Абаканович, както и на други художници, 
изместват една отминала концепция и се роят широко и победонос-
но.“390 От края на 60-те години М. Абаканович представя текстилни 
скулптури, с които печели отличия на международни форуми в Сан 
Паоло, Виена, Ню Йорк, на съвременната арт сцена отвъд „желязна-
та завеса“. Но тези нейни работи с критически внушения относно 
човешката ситуация не се коментират на страниците на българското 
списание.

Първият български художник, участвал в Международното бие-
нале в Лозана е Димо Балев. Дипломиран през 1966 г. в Художестве-
ната академия в София, в новата специалност „Текстил”, ръководена 
от Марин Върбанов, през 1967 г., година след дипломната си защита, 
Балев е одобрен от журито на Третото Лозанско биенале. Лозанско-
то биенале от самото си основаване не е на национален принцип, за 
разлика от биеналетата във Венеция, Сан Паоло или Париж. Българ-
ският художник участва с „Композиция в бяло и черно“, 1966 г., 210 х 
460 см. Голямоформатната абстрактна композиция прави впечатление 

Корица	на	каталога
на	3-то	Международното	биенале

в	Лозана	през	1967	г.,	10	юни	–	1	октомври.
В	това	издание	на	Биеналето	за	първи	път

																								участва	художник	от	България.391

389 Бакърджиев, Георги. Впечатления от изкуството на гоблена в Полша. // Изкуство, 
1967, № 6, с. 48–49.

390 Пак там, с. 49.
391     http://www.lausanne.ch/thematiques/culture-et-patrimoine/histoire-et-patrimoine/archives- 

communales/acces-ressources/focus-thematiques/biennales-de-la-tapisserie-citam.html
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Димо	Балев.	Композиция	в	бяло	и	черно,
1966	г.,	210	х	460	см.	Страница	от	каталога
на	3-то	Международно	биенале
в	Лозана	през	1967.																																																														

със строгата и изискана колоритна разработка, извикваща в съзнание-
то различни образи от полето на графизма от Запада и Изтока, както и 
със своята тъканна текстура. Две години по-късно, през 1969 г., успе-
хът му се потвърждава с участие в Четвъртото биенале с „Аквариум“, 
1968, 265 х 250 см. Композицията с лентовидна структура напомня 
авторефлексивно самата технология на тъкането, но също и решетка 
/ препятствие / преграда – образ, усилен от заглавието. И двете работи 
не се позовават на народни традиции в България.

М. Върбанов посещава биеналето в Лозана по покана на Жан 
Люрса преди 1966 г., но се представя за първи път на Петото издание 
на форума през 1971 г. в екип със Сонг Хуакуей. „Композиция 2001“, 
1969, 320 х 160 см. се разгръща в пространството, изявявайки мо-
нументалната внушителност и поетиката на тъкането. През 1973, от-
ново в тандем със Сонг Хуакуей, Върбанов показва „Апория“, 1972, 
340 x 225 x 40 см. на Шестота биенале в Лозана. И тази работа на ар-
тистичната двойка се отличават с мощни тъканни структури и форми, 
превръща в метафора самото сътворяване на тъкан.

Друг художник от България, който е селекциониран от междуна-
родното жури за участие на Биеналето в Лозана, е Владимир Овча-
ров. Неговият път на формиране и погледът му на Запад също мина-
ват през Китай. Той завършва специалност „Текстил“ в Академията за 
приложни изкуства в Пекин през 1965 г. при проф. Чай Фей. От 1980 
г. е преподавател в Художествената академия в София. През 1985 г. 
той се представя на Дванадесетото издание в Лозана с композиция 
„Без заглавие“. 1984 г., 400 х 800 х 900 см. Тъкаческите нишки – ся-
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Марин	Върбанов,	Сонг	Върбанова.
Композиция	2001,	1969,	320	х	160	см.	Страница

от	каталога	на	5-то	Международното
																																													биенале	в	Лозана	през	1971.

каш леки музикални струни, се разгръщат от сноп във ветрило над ог-
ледалната повърхност на водния басейн и създават поетически образ 
на началата на тъкането.

***

Плакатът, книгата и други форми на типография също са встрани 
от официалните изисквания за „реализъм“ и „правдивост“, предявя-
вани към живописта и скулптурата. Високата степен на условност и 
знакова символност при плаката, както и спецификите на книжното 
оформление, връзката между шрифт и илюстрация върху страницата, 
са признати от идеолозите на образа, макар и не веднага след полити-
ческата промяна в средата на 50-те.

Марин	Върбанов,	Сонг	Върбанова.	Апория,	1972,
340	x	225	x	40	см.	Работата	е	представена

на	6-то	Международното	биенале
																																																																												в	Лозана	през	1973.
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Показателен е случаят с изложбата на полския плакат през 1954 г. 
в София, известен днес по свидетелския разказ на изкуствоведа Ди-
митър Аврамов в книгата „Летопис на едно драматично десетиле-
тие“. Авторът публикува голяма част от стенографския запис на об-
съждането на изложбата през декември 1954 г. Това събитие е знаково 
за интереса и вълненията около съпоставянето на художествени прак-
тики у нас и другаде. Плакатът за културни изяви (сценични поста-
новки, филми, концерти и т. н.) по-късно, от средата на 60-те години 
насетне, се превръща в един от малкото възможни за експорт българ-
ски арт продукти от времето на комунизма.

В списание „Изкуство“ откриваме информация за гостуващи в Бъл-
гария колекции от плакати: Швейцарски плакат – 1964 г., Кубински 
плакат – 1965 г. , Варшавски плакат – 1966 г., както и за работи на чуж-
дестранни участници в Световното младежко изложение на плаката в 
София през 1968 г. Сред тях от особен интерес е изложбата Швейцар-
ски плакат през 1964 г. От статията на куратора392 научаваме, че по-го-
лямата част от колекцията, чието представяне в множество европейски 
страни е организирано от националния институт „Про Хелвеция“, е от 
наградените в Швейцария плакати през 1960 г., 1961 г. и 1962 г. След 
кратък разказ за различни моменти от развитието на плаката в страната 
му, авторът обсъжда характера на плакатния образ, необходимостта от 
стандартизиране на размери, формати и времетраене на присъствието 
му на улицата, техниките на изпълнение. Х. Хасер отбелязва, че „тър-
говският плакат е, който преобладава по улицата и формира естетиче-
ския вкус, затова неговото издигане на високо ниво е основна задача на 
днешното швейцарско плакатно изкуство.“393 Но в България търговски-
ят плакат не присъства във визуалната среда на града. Неговите изяви 
са единствено на международните търговски изложения.

На Първото и Второто международно биенале на плаката във 
Варшава през 1966 г. и 1968 г. експонатите са организирани в три раз-
дела: обществен, културен и рекламно-информационен плакат, кой-
то най-често е търговски, по азбучен ред на авторите. В публикация в 
списание „Изкуство“ Д. Г. Димитров изявява „интернационалния ха-
рактер на плакатното изкуство“394. Най-много награди, както и в пър-

392 Хасер, Ханс. // Изкуство, 1964, № 7, с. 41–43.
393 Пак там, с. 43.
394 Димитров, Димитър Г. Голямото изкуство на плаката. // Изкуство, 1968, № 10, с. 9–15.
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вото биенале, получават художниците от Япония. Плакатистите от со-
циалистическите страни нямат изяви в сферата на търговския плакат. 
Авторът дава информация за съвременни стилови тенденции в раз-
личните направления. В края на текста обсъжда българското предста-
вяне като неудовлетворително: при сравнение с другите, българските 
плакати имат „камерно звучене“, те все още трябва да се утвържда-
ват „като средство за масово въздействие“, „полиграфическата ни 
база все още е слаба“, „в много от културните ни плакати се вижда и 
солидна доза поука (разбирам заимстване, б. а.) от колегите от други 
страни“395. Художественият критик напомня за различията на общест-
вените условия, при които се практикува плакатното изкуство от две-
те страни на „желязната завеса“, а именно – липсата на търговска кон-
куренция в държавите с комунистическо управление.

Участията в международни форуми разширяват погледа и „на За-
пад“. През 1967 г. група български художници представят свои ра-
боти на Международната изложба на театралния плакат в Мюнхен. 
Сред международно изявените български плакатисти през 60-те и 70-
те години са Стефан Кънчев, Иван Богданов, Димитър Тасев, Асен 
Старейшински, Божидар Икономов, Иван Газдов и др.

Стефан	Кънчев.	Лога.

395 Пак там, с. 14.
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Божидар	Икономов.	
Плакат	за	филма	„Матриархат“,	1977.																											

***

При художниците на книгата тези пътувания са сякаш повече. 
Сред интернационалните форуми, в които те участват, са: Междуна 
родната изложба на изкуството на книгата в Лайпциг – 1965 г. , Меж-
дународното биенале на приложна графика и илюстрация в Бърно – 
1966 г. , Международна изложба панаир на детската илюстрация и 
книга в Болоня – 1968 г. Изложба на българската книга и илюстрация 
във Виена е организирана през 1969 г. Международно представени-
те български художници на книгата са от различни поколения: Борис 
Ангелушев, Владимир Паскалев, Иван Кьосев, Иван Кирков, Борис-
лав Стоев, Иван Гонгалов и др.

От интервюто с българските участници в Болоня396 става ясно, че 
те оценяват представянето си като много добро в съпоставка с рабо-
тите на художници както от Източна Европа (Полша, Чехословакия, 
Унгария), така и от Западна (Швейцария, Франция, Англия, САЩ), но 
договори с издателства не са сключени. Интервюираните изразяват и 
необходимостта от по-добро качество на печата в България, от беляз-
вайки високото полиграфическо ниво на представените книги от чуж-
дестранни издателства. Интерес от днешна гледна точка представ-
ляват наблюденията им за разделението на детските илюстровани 
книги, във връзка с диференцирането на пазара, на такива, които се 

396 Творческа среща (интервю с четирима от българските участници). // Изкуство, 1968, 
№ 8, с. 40–43.
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издават в големи тиражи с идея да задоволят „масовия вкус“, и малко-
тиражни луксозни издания.

В споменатото интервю става дума и за художник от България, 
който в продължение на две години работи за издателство в Милано. 
„Желязната завеса“ в определени случаи се оказва „пропусклива“.

Книгата, както и плакатът, са пресечни точки на художествения и 
търговския опит, поради това и фундаменталните различия в иконо-
миката на двата свята се отразяват върху техните специфики.

***

Изложбите на промишления дизайн, най-вече на предмети за все-
кидневието, са от особен интерес за погледа отвъд „желязната завеса“ 
– както за художниците, така и за широката публика.

От страниците на „Изкуство“ научаваме за западноевропейски 
изложби в София, сред които: Изложба на италиански промишлени 
образци през 1963 г., Сравнителна изложба на промишлени изделия, 
в която участват фирми от Федерална република Германия, Холандия,  

Иван	Кьосев.	Илюстрации	и	оформление	на	Панчатантра.	
С.,	Народна	младеж,	1981.
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Иван	Кирков.	Приключенията	на	Лиско	по	море.	
Автор:	Борис	Априлов.	Художник:	Иван	Кирков.
Варна,	Георги	Бакалов,	1968.																																																	

Франция през 1967 г. Публикуват се и статии за изложби и арт-фору-
ми в „другата“ Европа. В статия за т. нар. Сравнителна изложба Ди-
митър Петров397 съобщава, че в София са показани западногермански, 
холандски, френски марки телевизори, радиоприемници, магнетофо-
ни и грамофони (Филипс, Телефункен, Браун и т. н.). В България, в 
която по онова време има дефицит на електронни уреди, представя-
нето на желаните предмети, произведени от водещи в света фирми, 
привлича многобройна публика. Значението на високоразвитите тех-
нологии и качествените материали е многократно подчертано в ста-
тията. Състоянието на българската промишленост авторът обобщава: 
„недобро технологично изпълнение“398.

По отношение на възможностите за различни стилови реше-
ния на предметите за всекидневието в същата публикация е заяве-
но убеждението, че формата трябва да бъде определяна от функция-
та, а търсенето на подчертани стилови ефекти води до „стайлингов 
характер“ на изделията, поради което „те се разграничават от обра-
зците на добрия дизайн“ . Принципите на конструктивизма и функ-
ционализма, постепенно изоставени в индустриално развитите 
общества през 60-те години, у нас са привилегировани. Често разби-
рани като съвпадащи, те изглеждат коректни от идеологическа глед-

397 Петров, Димитър. Сравнителна изложба на промишлени изделия. // Изкуство, 1968, 
№ 1, с. 42–43.

398 Пак там.
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на точка, в една официално поддържана утопична перспектива за 
развитие на обществото.

Съпоставянето на материалната среда в бита е предизвикателно 
за комунистическото управление. Поради това към края на десетиле-
тието и в началото на 70-те, когато различията в качеството на живот 
стават още по-очевидни, все по-често се обсъжда социалната значи-
мост на грижата за предметната среда.

***

Движението на графични изложби от и към „другата“ Европа е 
особено оживено. Графичните отпечатъци пътуват лесно и необхо-
димите ресурси за този вид изложби са по-малко отколкото в други 
случаи. Това е прагматичното условие за динамичния обмен. Друга 
предпоставка е приемането, че отпечатъкът създава различна услов-
ност в сравнение с тази при живописта, поради особеностите на из-
работването на образа. Поради многостепенното създаване на гра-
фичното клише и опосредствания характер на самия отпечатък, за 
графиката не е свойствено предметно-пространственото тонално 
моделиране, което е възможно в живописта и рисунката. Графични-
те техники, въпреки различията им, предпоставят плоскостност на 
цветното петно и на композицията като цяло. И тук обаче идеологи-
ческото изискване за фигуралност на образа остава неоспоримо.

Прелиствайки страниците на пресата, виждаме, че в София гос-
туват интригуващи графични изложби: съвременна унгарска графика 
– 1961 г.; група японски графици – 1963 г.; графици от Уругвай – 1964 
г.; Съчуаска графика от Китай – 1964 г. , съвременна турска графи-
ка – 1966 г. и т.н.Но сред тях липсват съвременни колекции от Запа-
да. Затова пък множество графици от България показват свои работи 
отвъд „желязната завеса“ и в повечето случаи пътуват по повод из-
ложбите. Индивидуални и групови експозиции са правени в Копен-
хаген през 1961 г., в Модена и Болоня през 1963 г., в Сидней и Хел-
зинки през 1966 г., в Копенхаген през 1967 г., в Копенхаген, Осло и 
Стокхолм през 1968 г. Информация за тях намираме както в рубри-
ката „Изложбен календар – Български изложби уредени в чужбина“, 
така и в „Другите за нас“ в сп. „Изкуство“.

Най-значимите събития за погледа към „другите“ безспорно са меж-
дународните биеналета. В годините след Втората световна война, в си-
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туацията на Студената война особена роля имат графичните биеналета. 
Неслучайно от средата на 50-те до началото на 70-те години се нарояват 
толкова много международни биенални изложби. Графичните листове, 
дори и с увеличилите се по това време размери, се транспортират лесно. 
Наред с това интересът към техническото майсторство и изобретател-
ност в графичните отпечатъци, разнообразието от техники и материали 
позволяват намирането на специфичен фокус за различните графични 
форуми. Ето някои от онези, в които участват български графици: Луга-
но – биенале по графика „Черно-бяло“ (от 1950 г.), Любляна (от 1955 г.), 
, Краков (от 1966 г.), Банска Бистрица – биенале за гравюра на дърво (от 
1968 г.), Флоренция (от 1968 до 1978 г.), Лиеж (1969 г.). Сред български-
те участници са: Тодор Панайотов, Борислав Стоев, Жана Костуркова, 
Анастасия Панайотова, Христо Нейков, Златка Дъбова и др.

На биеналето на графиката в Любляна през 1963 г. първата на-
града е присъдена на Робърт Раушенбърг и по силата на регламен-
та на Биеналето той прави самостоятелна изложба там през 1965 г., 
на  юбилейната десетгодишнина от създаването на форума и една 
година след награждаването му на Венецианското биенале. Любо-
питно е, че Раушенбърг дължи на Любляна първото си международ-
но отличие. И в двете издания на люблянското биенале – през 1963 и 
през 1965 г. – участват български художници: Зл. Дъбова, Т. Панайо-

Тодор	Панайотов.	Пейзаж	с	черен	път.	1966,	офорт,	55	х	65	см.
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Борислав	Стоев.	Ловци	на	елени.	1962,
цветна	литография,	43	х	60	см.

тов, Атанас Нейков и др. Те излагат наред с фигури като Серж Поля-
коф, Карел Епъл, Герхард Винд и др. Подобни срещи с арт практики 
на Запад се случват за нашите артисти и в Краков, и във Флоренция, и 
другаде. Общи експозиции на артистите от два политически разделе-
ни свята се състоят и западно, и източно от „желязната завеса“.

***

България участва в пет издания на Парижкото биенале: от 1959 г. 
до 1969 г. Биеналето на младите художници в Париж (наричано за крат-
кост Парижко биенале) е създадено през 1959 г. и съществува като фо-
рум за изкуство на млади художници до 1985 г., когато статутът му е 
фундаментално промене.

Българското участие в Парижкото биенале отразява водещи тен-
денции сред младото поколение в България през 60-те години в един 
либерализиран модус на множество реализми и на фигуративни пре-
работки от предакадемичната / фолклорната визуална култура. Бъл-
гарските участници са представителни за поколението си: Т. Панайо-
тов, Георги Божилов, Иван Кирков, Светлин Русев, Димитър Киров, 
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Йоан Левиев, Енчо Пиронков, Галин Малакчиев и др. По-късно мно-
го от тях влизат в управлението и оглавяват Съюза на българските ху-
дожници. Трима от участниците в Биеналето – Ваня Дечева, Емил 
Стойчев и Любен Диманов – се установяват в Париж.

Водещите тенденции сред младото поколение у нас не са съпоста-
вими с тези в Западна Европа по същото време, както и с младежка-
та креативност в централноевропейските страни с комунистическо 
управление. Реализмите в България през 60-те години в най-добрия 
случай се позовават на европейски тенденции от времето преди Вто-
рата световна война и са фундаментално различни от „Новата вълна“ 
на интерес към понятието за реализъм на Запад, както и в Централна 
Европа. Липсата на отклик към „новия реализъм“ във Франция е един 
от примерите в това отношение.

***

В областта на живописта – най-високо в идеологическата йерар-
хия на художествения живот в България – са показани няколко излож-
би от Западна Европа. Най-често това са работи с широко разбиране 
за реализъм на автори, близки до идеите на комунистическата пар-
тия. У нас не са показвани не само съвременни артисти от художест-
вената сцена отвъд „желязната завеса“, но и художници с междуна-
родна известност от страните с комунистическо управление – Полша, 
Чехословакия, Югославия, Унгария. Д. Г. Димитров  пише в ста-

Страница	от	статия	за	Третото	биенале
на	младите	художници	в	Париж.	
Изкуство,	1963,	№	10.																																																										
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Страница	от	раздела	за	България	в	каталога	за	Шестото	биенале
на	младите	художници	в	Париж,	1969

тия в сп. „Изкуство“ за изложбата „Полска съвременна живопис“ през 
1967 г.399, че в София са представени творби с реалистичен характер . 
Авторът отбелязва, че в момента в Полша съществува и направление 
на авангардистите „някои от тях са вече класици, не много на брой и с 
голяма международна известност“400. Но те не участват в изложбата.

За разлика от тези страни, в България липсват арт-групи и практи-
ки, алтернативни на държавно контролираните.

И. Г.

399 Димитров, Димитър Г. Изложбата „Полска съвременна живопис“. // Изкуство, 1967, 
№ 9, с. 39–41.

400 Пак там, с. 39.
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70-те ГОДИНИ –  
СОЦИАЛИЗЪМ С ЧОВЕШКО ЛИЦЕ?

Смазването на Пражката пролет и окупацията на Чехословакия от 
армиите на Варшавския договор слага край на обществената илюзия, 
че в Съветският блок е възможен социализъм	с	човешко	лице. Заедно 
с това става ясно, че социалистическата култура не може да продъ-
лжи да съществува в самоналожена изолация. В контекста на съби-
тията от 1968 г. управляващите на Изток повече от всякога се нужда-
ят от победи на т. нар. „идеологически фронт“ на Студената война и 
те не се колебаят да използват изкуството като средство за извоюва-
не на международен престиж на системата. Затова точно през десети-
летието, започнало след неуспешния чехословашки опит за реформи, 
през 70-те години, затворената система на българския социализъм от-
крехва пролуки за по-интензивни културни контакти със Запада. По 
принцип, у нас властта се стреми този процес да се развива еднопо-
сочно – т.е. да лансира избрани творби на избрани автори, които на 

Пражка	пролет,	1968



417

Запад биха я легитимирали като либерална. Заедно с това обаче кул-
турните инженери се стараят да ограничат западните влияния върху 
изкуствата в България, дори когато тези влияния идват от други со-
циалистически страни – Полша, Чехословакия, Унгария и Югосла-
вия, понякога дори ГДР, където режимът действа по-меко. Заедно с 
това управляващите схващат, че българските творци не биха могли да 
произвеждат „конвертируеми произведения“, ако не познават светов-
ните тенденции в изкуствата. С цел българските автори да бъдат ин-
формирани за тези актуални търсения отвъд границите на България, 
всеки от творческите съюзи издава специален бюлетин, предназначен 
изключително за вътрешно разпространение сред членовете му. Заед-
но с това в Дома на киното се организират специални прожекции  на 
актуални западни филми за дейци на културата и изкуството. 

Противоречивите послания, които комунистическата власт от-
правя към българските творци през 70-те години на ХХ век, опреде-
лят нееднозначното влияние на Пражката пролет върху развитието 
на изкуствата у нас. Независимо, че заради провежданата от идеоло-
зите на БКП контролирана либерализация, 70-те могат да се опреде-
лят като „най-свободното“ десетилетие на социализма у нас, началото 
на периода е и поредната фаза на затягане на цензурата. Културните 
инженери на социализма не отстъпват от възгледа за употреба на бъ-
лгарското изкуство  като пропаганден инструмент, макар че вече си 
служат с по-мека риторика. Повелята за задължителна интерпретация 
на действителността от гледна точка на комунистическата идеология, 
наложено след средата на 40-те, тихомълком се трансформира и се 
свежда до забрана да се подлага на съмнение, дори и от най-правовер-
ни марксистки позиции, (особено от тях!) социалната справедливост 
на вече утвърдената политическа система. Затова през 70-те години 
най-голямата грижа на цензурата става налагането чрез изкуствата на 
мита за тържествуваща обществена справедливост, резултат от побе-
дата на развития социализъм.

И. Б.

27.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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ФИЛМЪТ „КОЗИЯТ РОГ“  
И ЕКЗИСТЕНЦИАЛНАТА СВОБОДА НА ЧОВЕКА

В началото на 70-те години българското кино	 на	 историческо-
то	 възстановяване	 започва да адаптира за екран разкази от сборни-
ците на Николай Хайтов „Шумки от габър“ (1965) и „Диви разкази“ 
(1967). Хайтов написва сценариите и на четирите филмови адапта-
ции: „Изпит“ (реж. Георги Дюлгеров), „Гола съвест“ (реж. Милен Ни-
колов), прожектирани заедно под заглавието „Шарен свят“ (1971); „Ко-
зият рог“ (1972), реж. Методи Андонов; „Дърво без корен“ (1974), реж. 
Христо Христов и „Мъжки времена“ (1977), реж. Едуард Захариев. На 
практика през 70-те години българското кино толкова силно се обвърз-
ва с текстовете на Хайтов, че има основание да се говори за линия	„Хай-
тов“. Независимо от общия почерк на сценариите, стилът на всяка от 
екранизациите е определен от режисьорите. Георги Дюлгеров, Милен 
Николов и Едуард Захариев залагат на баланс между романтика и ху-
мор, Христо Христов създава драма на невъзможната адаптация. Ме-
тоди Андонов „прочита“ „Козият рог“ като трагедия на идентичността.

„Козият рог“ се появява през 1972 г., между „Бялата птица с чер-
ния белег“, (1971) на Юрий Илиенко, „Сватба“ (1973) на Анджей Вай-
да и „Електра, моя любов“ (1974) на Миклош Янчо. Филмът на Методи 
Андонов обаче не е изпълнен с характерната за киното	на	историче-
ското	възстановяване	носталгия по безвъзвратно изгубеното, нито със 
специфичната за този тип кино поетична метафорика. Напротив – на-
туралистичният стил, чрез който се търси историческа достоверност 
е избран от Методи Андонов, за да внушава, че българското битие е 
просмукано с насилие от незапомнени времена. Подчертаният прими-
тивизъм на персонажите има двойствено значение – от една страна, той 
е адекватен на манталитета на пресъздадената епоха, а от друга – ос-
мисля природното у човека като на изконно, естествено и читаво. Не-
зависимо че конфликтът мюсюлмани – християни е представен според 
традиционните архетипове на насилници и жертви, посланието на фил-
ма надхвърля националните идентификации. Под режисурата на Андо-
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нов екранните персонажи упражняват насилие без да се мотивират от  
религиозна или национална принадлежност – ожесточените им сблъ-
съци са част от лична битка за доминиране и оцеляване.

Ивайло Знеполски публикува едновременно с излизането на фил-
ма на екран, рецензия със симптоматичното заглавие „Необходимото 
насилие, обреченото насилие...“. Знеполски интерпретира поведение-
то на Караиван (Антон Горчев), който се опитва да превърне дъще-
ря си Мария (Катя Паскалева) в оръдие на отмъщение, с явен адрес 
към българското общество от началото на 70-те години: „Отначало е 
справедливата кауза – ние съчувстваме на неговия стремеж да отмъс-
ти. Суровостта е необходима! Но омразата му, взела повод от конкрет-
но лично нещастие, се обръща към живота изобщо. Тя става светоусе-
щане, което той натрапва на други, на идващите след него [...] Прието 
като закон на живота, насилието има две остриета: унищожаването 
на врага и саморазрушението, отмъщението и обричането.“401 Това е 
глас на високообразован марксист от ново поколение, което не само 
отхвърля насилието, с което с служат примитивните му предшестве-
ници, но и поставя под въпрос основната марксистка идеологема, че 
„революционното насилие“ е необходимо и оправдано. 

„Козият	рог“,	1972,	реж.	Методи	Андонов

401 Знеполски, Ивайло. Пътища и пътеки на българското кино..., с. 172.
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Режисурата съзнателно сгъстява мрака във фона на насилие, за 
да постигне нужния контраст за преобразяването на Мария, коя-
то открива любовта. „Най-голямо значение в съпротивата на Мария 
срещу реалността на насилието придобива срещата ѝ с овчаря (арт. 
Милен Пенев). Той е символ на един условно идиличен свят – на „за-
губения рай“ [...] Неговото присъствие излъчва обаянието на всичко 
онова, което е загубил Караиван и което е отнел на дъщеря си. Той 
пръв ѝ разкрива света на човешката топлина и щастие. Неговото при-
съствие, самият факт на неговото съществуване ѝ помага да преодо-
лее това мъчително пребиваване по опънатата нишка между насили-
ето и любовта, между смъртта, която излиза от ръката ѝ, и сърцето 
ѝ на влюбена. Когато облича откраднатата носия, за да отиде на сре-
ща, тя захвърля рога – тези две реалности за нея са несъвместими.“402 
Този контраст е основно средство на режисурата – чрез него Методи 
Андонов извежда идеята, че дълбоко в човека има ненакърнима същ-
ност (християнството би я определило като отпечатания у всекиго от 
нас Божи образ), която не може да бъде унищожена от външна наме-
са. Режисьорът води филмовия разказ с пълна убеденост, че в човеш-
ката душа съществува неприкосновена територия, неподвластна на 
насилието. Въпреки трагичния изход на любовната история, Андонов 
настоява за оптимизма на самоосъществяването – героинята се връща 
към най-дълбоката си човешка същност, към способността да обича, 
да дава любов и постига свободата си, умирайки в своята истинска, 
женска идентичност. С тази, до тогава малко позната в нашето кино 
трактовка на смъртта, режисьорът навлиза дълбоко в територия, не-
позната за нашия екран.

До „Козият рог“ екзистенциалната проблематика почти липсва в 
българското кино или се интерпретира в рамките, предписани от ко-
мунистическата идеология. Изключение прави притчата на Бинка 
Желязкова „Привързаният балон“ (1967) по сценарий на Йордан Ра-
дичков. Привидно филмът е на партизанска тема, но Желязкова рабо-
ти на екзистенциално равнище и това е една от основните причини 
филмът ѝ да бъде потулен. В края на 70-те Радичков ще пренапише 
сценария като театралната пиеса „Опит за летене“ (1979). До нача-
лото на десетилетието опитите в киното ни да се работи с общочо-

402 Пак там, с. 174.
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вешки ценности се пресичат от цензурата с обвинения в „абстрактен 
хуманизъм“, а поставянето на духовни проблеми е направо немисли-
ма. Според соцреалистическите предписания, въпросът за смисъла 
на живота може да бъде разглеждан само от гледна точка на връзка-
та му с пролетарската революция. „Козият рог“ е първият филм от со-
циалистическия период, който защитава екзистенциалната свобода 
на човека и утвърждава съществуването на неприкосновена човешка 
същност. Затова филмът на Методи Андонов толкова важен за нашата 
киноистория. Нещо повече, в „Козият рог“ българското кино за пръв 
път се опитва да интерпретира проблема за идентичността в пресеч-
ната точка на националното и общочовешкото. Осмисляйки ги едно 
чрез друго Методи Андонов създава едно от върховите постижения 
на нашата кинематография.

И четирите филма по текстове на Хайтов получават сериозно 
международно признание – „Шарен свят“ е отличен с Наградата на 
журито на МКФ Локарно‘72; „Мъжки времена“ – с Голямата награ-
да на МКФ Техеран‘77, с Голямата Награда на МКФ Ню Дели‘78, с 
Наградата за един от трите най-добри филма и Почетен диплом на 
ФИПРЕССИ от МКФ Антверпен‘78; „Козият рог“ – със Специалната 
награда на журито на МКФ Карлови вари‘72, със „Сребърен Хюго“ от 
МКФ Чикаго‘73 и с Голямата сребърна купа на МКФ Сантарен‘74. На 
Катя Паскалева е присъдена Наградата за женска роля на МКФ Брюк-
сел‘73, но българските власти ѝ отказват паспорт и я лишават от въз-
можността да я получи лично. Въпреки международните успехи фил-
мът не получава най-високата национална награда за игрално кино, 
българска „Златна роза“.  На Фестивала на българския филм през 
1972 г. „Златната роза“ е присъдена на „Наковалня или чук“, биогра-
фичен филм за Георги Димитров на режисьора Христо Христов – си-
гурен знак на непроменения партиен възглед за ценностите в социа-
листическото изкуство.

И. Б.
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ПОКАЯНИЯ И КОНФЛИКТИ  
В ЛИТЕРАТУРНАТА КРИТИКА

След 9.ІХ.1944 г. литературната критика се превръща в догматич-
на система от правила, вложени в сухо, скучно съчинение, което раз-
дава положителни или отрицателни оценки. Тази критическа пара-
дигма е разколебана от Тончо Жечев, Кръстьо Куюмджиев, Здравко 
Петров, Цветан Стоянов. За тях критика та е интелектуална игра, тя 
е изкуство, което трябва да привлича с блестящи фрази, с елегантна 
ирония, с въвличането на читателя в примамливия лабиринт на твор-
чеството. Официализираните, дистан тни отношения критик – чита-
тел са забравени в името на едно общо съ-преживяване на магията 
на четенето. Критикът разчита знаците на смисъла под видимата по-
върхност на текста, но той учи и читателя на това. През 70-те годи-
ни новите критици не са високомерни съдници, които никога не гре-
шат. Те си позволяват да се съмняват, да се самоопровергават, те се 
развиват и променят своите тези, защото техните мотивации не са ем-
пирични, а емоционални. Те налагат свободната есеистична форма на 
критическия изказ и с това предизвикват бунта на догматичната кри-
тика. А тя също смята, че има ново лице. Обвинили духа на време-
то, критиците властно налагали идеологията на социалистическия ре-
ализъм и политически властвали в литературата, правят трогателни 
признания: „Потискахме вкусовете си доброволно, с вътрешно убеж-
дение. Догма тичната нормативност не даваше възможност да се раз-
вие неповто римата индивидуалност на художника. Тя пречеше на ин-
дивидуалната изява на самия критик“.403

Но този акт на покаяние на печално известния критик Пенчо 
Данчев, просто е ритуален жест, характерен за политическите ма-
нипулации през този период. Фактът, че удостоените с власт крити-
ци перио дично се отричат от своите оценки, не омаловажава фатал-
ните последствия, които техните текстове имат върху литературния 

403 Данчев, П. Критически талант и критически принципи. – Септември, № 5, 1963, с. 
221–242.
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процес. Отказвайки се от едни догматични схеми, силово налагани 
в даден социокултурен етап, те въвежда нови, идеологически право-
верни клишета през следващия период. В случая патосът е насочен 
към един провокативен за времето си, критически стил, който дръз-
ко демонстрира субективната, есеистично формулирана интерпрета-
ция на художествените текстове. Статиите на Кр. Куюмджиев „Лека-
рю, излекувай се сам“404 и на Здр. Петров „Наслед ствените грехове“405 
се превръщат в емблематични знаци на новия кри ти чески стил. Те 
деконструират поведенческите модели, демаски рат фанатизма и ре-
пресивните функции не само на П. Данчев, но и на цялата критика 
от 50-те години. В техните статии се подчертават прекъснатите кому-
никативни връзки между критическите текстове и художественото 
творчество чрез налагане на нормативни, схематични методи за оцен-
ка. За Кр. Куюмджиев и Здр. Петров литературната критика е само-
рефлексия, а не абсурден стремеж към обективната истина. Тя е сво-
еобразен портрет и на интерпретатора, и на писателя, създаден чрез 
ефектни словесни знаци и интуитивно проникване зад видимата по-
върхност на смислите. Критическият текст не се изгражда от догма-
тични конструкции или тривиални истини, а е синтез от психологи-
ческо проникновение, от субективно тълкуване и емоционален изказ. 
Той е пространството, в което се експонира творческият образ на кри-
тика. Кр. Куюмджиев е по-краен в своите възгледи настоя вайки, че 
„интелектуализмът е враждебен на родения художник“, че научни-
ят подход към литературата, ситуирането ѝ в исторически контекст е 
също толкова вредно, колкото налагането на едно мнение ка то абсо-
лютна истина. Тази теза бихме могли да я приемем като една провока-
тивна словесна формула, която търси крайно противо поставяне, но в 
нея латентно е заложен поводът за друга, същностна критическа тен-
денция, характерна за следващото десетилетие.

В последвалия спор двата критически лагера са твърде неравно-
стойно положени. Младите остават в позицията на обвиня еми, а под-
крепящите тезата на П. Данчев заемат почти цялото поле мич но поле. 
Идеологически рамкираната свобода, регламентира забраната на не-
удобните текстове. На критиката доб ре са ѝ известни процедурите, 
които лишават опонентите от възможността за публична изява. В кон-

404 Куюмджиев, К. Лекарю, излекувай се сам. – Септември, № 3, 1965, с. 204.
405 Петров, З. Наследствените грехове. – Септември, № 3, 1965, с. 183.
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кретния случай, поради нарушаване на някои наложени табута, ре-
дакцията на сп. „Септември“, (един от официалните печатни органи 
на Съюза на българските писатели), на чиито стра ници се разгръща 
дискусията е уволнена. Т. Жечев в статията си „Критическо превъо-
ръжаване и една кратка история“406, прави единствената категорична 
защита на Здр. Пет ров и Кр. Куюмджиев и на тяхната теза, мислеща 
критиката като изкуст во. Чрез аргументиран съпоставителен анализ 
на методите на догматичната критика и на новия импресионистич-
но-артистичен стил, той извежда песимистичния, но верен извод, че 
рецидивите на миналото са твърде устойчиви. Те, според него, нала-
гат херметичната затворе ност на българската литература и пречат на 
процеса за „преодоля ване на остатъците на провинциалните ѝ ком-
плекси“.

Текстовете на нео-догматиците Васил Колевски и Ангел Тодо-
ров не само са блестяща илюстрация на Тончо-Жечевата теза, те са 
симптоматични за официалните критически позиции и през следва-
щите десетилетия. Всички методологически отклонения от тях, 
неза висимо дали са в посоката на есеизма, структурализма, социо-
лингвистиката, рецептивната естетика строго се санкционират.

Всяко критическо интерпретиране е едно отворено, комуникатив-
но насочено изследване, което дава някои отговори, но задава и ре-
дица въпроси. Подразбиращата се субективност в него не изключва 
постигането на определени обективни истини. Те се случват, когато 
се пресичат множество критически дискурси. Литера турната крити-
ка, освен че е натоварена с мисията да бъде посредник във възприема-
нето на различни културологични ситуации, трябва да провокира раз-
плитането не само на външните, видими смисли на художествената 
творба, но и на нейните скрити, дълбоко кодирани зна чения. Именно 
затова, равнопоставянето на различни критически подходи, не само, 
че не носи заплаха за литературния процес, но е и знак за неговата 
многозначност и оригиналност.

Е. Т.

406 Жечев, Т. Критическо превъоръжаване и една кратка история. – Септември, №1, 
1966, с. 150.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА МОДЕРНИТЕ 
КРИТИЧЕСКИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

В статията си „Препрочитайки „Диви разкази“407 Никола Георги-
ев прави опит да анализира книгата на Николай Хайтов не само на 
равнището на художествената конкретност – герои, сюжет, нравст-
вено-етични послания. Той не разчита разказите само като знаци на 
един национален колорит, като романтични спомени от едно отмина-
ло време. Критикът, повлиян от модерните през 70-те и 80-те години 
на ХХ в. инвенции на структурализма, не предлага еднозначни, опро-
стени дискурсивни модели. Той отбягва тълкувания, които довеждат 
до поставянето на критически етикети, защото за него това са неиз-
живени рецидиви на догматизма. Н. Георгиев дешифрира многопла-
стовото съдържание на творбите, разкривайки фолклорни архетипо-
ве и устойчиви митологеми, но не в идейно-емоционален план, а като 
система от структурни връзки, изграждащи сюжетното пространство 
на книгата. Неговата статия внушава усещане не за съ-преживяване, а 
за аналитична дистантност. Критическият му стил, без да настоява за 
научна строгост, отбягва есеистичния изказ. Той иска не да се иденти-
фицира с читателя, а неговият прочит да провокира интереса му към 
разкриване на вътрешните механизми на сюжетното случване, към 
деконструирането на художественото пространство.

В същия брой на „Литературен фронт“ е публикувана и статия-
та на Т. Жечев „Диви разкази“ или опитомяване на мисълта“408. Тази 
търсена от редакцията среща на противоположни тези, е знак както 
за една, макар и формална и контролирана диалогичност, така и за 
промяна критическия модел, който поне външно се опитва да бъде 
структуриран като равнопоставен диалог. Разговорът за книгата на 
Н. Хайтов се превръща в спор за методологията на критическия под-
ход. Наистина странни са метаморфозите, които претърпява есеис-

407 Георгиев, Н. Препрочитайки „Диви разкази“. – Литературен фронт, бр. 24, 19.6. 1973
408 Жечев, Т. „Диви разкази“ или опитомяване на мисълта. – Лите ра турен фронт, бр. 24, 

29.6.1973.
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тично-артистичната критика, доскоро приеманата като нова и прово-
кираща. Само след едно десетилетие тя се обявява срещу актуалните 
критически концепции, срещу прилагането на модерни тогава науч-
ни подходи към художествените произведения, срещу използването 
на литературоведска терминология. И Т. Жечев, и Кр. Куюмджиев не 
приемат, че техният опонент предлага един от възможните прочити 
на „Диви разкази“, който предполага отворен диалог, както с техните 
по-традиционни оценки, така и с бъдещи интерпретации.

Анализът на Т. Жечев в цитираната статия остава в контекста на 
емблематичната за неговото творчество теза за съхраняване на нацио-
налната самобитност от привнесени чужди влияния. Той пледира за 
„здрав и плодотворен естетически консерватизъм“.

Статията на Кр. Куюмджиев „Диви разкази“ и „точните науки“409 
е блестящ полемичен образец, построен според класическите закони 
на реториката. В нея той отрича, иронизира или внушава недоверие 
към основополагащи проблеми поставени от неговия опонент. Кр. 
Куюмждиев създава специфична художествена сплав от факти и фик-
ции, аргументи и метафори, настоявайки, че статията на Н. Георгиев 
е „една критическа катастрофа, едно недоразумение“. Патетичият му 
изказ има за цел категорично, но и ефектно разобличение на „науч-
ния подход“ чрез едно безспорно оригинално вглеждане в „Диви раз-
кази“. Неговият прочит е своеобразен колаж на аргументи от разли-
чен порядък – народопсихологически, исторически, емоционален. С 
лекота той смесва културни пластове, обръща смислите на ключови 
понятия от тезата на Н. Георгиев и едновременно с това прецизно из-
гражда и убедително защитава своята система от възгледи.

Книгата на Н. Хайтов е само повод за поставянето на един назрял 
проблем в българското литературознание – налагането на различен, 
дори алтернативен на официалния критически подход. Това е част 
от неизбежната диалектика на естетическото развитие. Ако през 50-
те години към художествените произведения се прилагат догматич-
ни идеологически критерии, през 60-те, критиката вече си е извою-
вала правото на артистична освободеност и нюансирани оценки, то 
през 70-те и 80-те тя се опитва да се дистанцира и от идеологемите, 
и от есеистичния изказ, за да наложи обективиран, научен анализ на 

409 Куюмджиев, К. „Диви разкази“ и „точните науки“. – Литера турна мисъл, № 2, 
1974, с. 23.
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художествените текстове. Този критически стил, въпреки категорич-
ната защита, която получава в дискусията остава в периферията на 
културното пространство. Без да бъде забранен, той не е и толери-
ран в периодичния печат. Структуралният подход не е консерватив-
на система от непроменящи се значения, това е едно интелектуално 
предизвикателство към ограниченията на соцреализма. Той не носи 
бърза слава на критиците, които си позволяват да го използват, напро-
тив те по-скоро са аутсайдери в професионалната йерархия. Техни-
те теоретични инвенции, прилагани върху класически произведения 
от българската литература не отговарят на конюн ктурните вкусове на 
времето, но се превръщат в основополагащи знаци на литературните 
интерпретации от 80-те и 90-те години. Тази тенде нция на отваряне 
на критиката към бъдещето все още е само фикционално пожелание 
при наложения политически контрол върху литературата през раз-
глеждания период.

Е. Т.
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ОБРУГАНИЯТ ОПИТ ЗА РЕАБИЛИТИРАНЕ  
НА КУЛТУРНАТА ИСТОРИЯ

След десетилетия на манипулиране и деформиране на култур-
ната ни традиция, Блага Димитрова и Йордан Василев в книгите си 
„Младостта на Багряна“ и „Дни черни и бели“ (издадени през 1975 
г.) се опитват да възстановят част от истината, да реабилитират заб-
ранени и забравени личности, списания и интелектуални кръгове. 
И двата тома се посрещат с огромен читателски интерес, но офици-
алната критика забранява книгите. Репресивната кампания напом-
ня за едно уж отминало време от периода на култа	към	личността 
през 50-те години. Сценарият е един и същ – тайни заседания на Съ-
юза на българските писатели, анонимни статии и явно заклеймяване 
на „класово-партийния подход“ на авторите, които разместват стой-
ностите в историческото ни минало, създавайки „идеа лизирана пред-
става за буржоазни дейци на изкуството и културата“. Книгите на Б. 
Димитрова и Й. Василев разказват дългата и твърде интересна житей-
ска история на Елисавета Багряна. В тази сюжетната рамка са поло-
жени мно жество документални факти, разкриващи непознати за чи-
тателите културни събития, показват динамиката на естетическите 
процеси, свободното общуване на българските творци със световна-
та наука и литература, тяхната блестяща ерудираност и безкористно 
културно мисионерство. Това е първият опит след дългогодишни-
те идеологически деформации да се възстанови автентичната духов-
на атмосфера от началото на ХХ век. За първи път след 1944 г. те си 
позволяват да популяризират един обективен творчески портрет на 
проф. Боян Пенев, да покажат неговата ори гинална, многостранно на-
дарена личност. Отричат неверните квали фикации, които съпътстват 
името и делото на Владимир Василев и нарушавайки наложените за-
брани подчертават изключителната роля на сп. „Златорог“ и неговите 
сътрудници в културния живот на страната. С книгите си Б. Димитро-
ва и Й. Василев разрушават митологемата, че пролетарската литера-
тура е единственото ценно наследство от миналото, а соцреализмът 
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„спасява“ българската поезия и проза от един дълъг естетически ва-
куум. Без да го назовават пряко те доказват, че политическата промя-
на прекъсва един изключително интензивен и плодотворен духовен 
живот, че с отричането си от традицията литературата и критиката не 
само губят истинската си национална същност, но и възможността да 
се съизмерват като равностойни в европейския и световен културен 
контекст. Това са непростимите „грехове“ на тези книги. Фактът, че се 
превръщат в събитие още повече утежнява тяхната съдба. Непи сано, 
но и ненарушавано правило в тоталитарните общества е – колко то 
по-голям интерес предизвикват произведения, обявени за еретични, 
толкова по-тежки са последствията за техните автори.

Книгите на Б. Димитрова и Й. Василев са индикация за един зараж-
дащ се проблем през 70-те години, който особено отчетливо се актуали-
зира през 80-те и 90-те години на XX в. Това е необходимостта за мина-
лото да се говори извън наложените клишета, без спекулативен подбор 
на фактите, за да се отвори пространство за едно ново познание, което 
да коригира официалните представи за литературната история. Двете 
произведения провокират тази същностна, но и твърде нежелана въз-
можност за катарзис чрез възстановяване на множество исторически 
истини. С това обаче те нарушават правото на политическата система 
да си създава идеален образ, изтривайки от колективната памет неудоб-
ните писатели, елиминирайки творби, изтласквайки в забрава културни 
факти. Авторите на „Младостта на Багряна“ и „Дни черни и бели“ пра-
вят опит да свалят защитните маски на властта, позволявайки си да пи-
шат за културното минало максимално аргументирано и непозволено 
свободно. Те се отказват от тривиалната, скучна реч, за да представят 
духовната атмосфера, естетическата динамика, художествения коло-
рит на 20-те години. Но не се отказват от пикантните детайли на време-
то, не пропускат да щрихират неговия стил като ежедневна битовост и 
като мода, да очертаят сложните личностни взаимоотношения. Не само 
животът на Багряна, но и културно-политическите събития се наслаг-
ват в един пъстър калейдоскоп, предизвиквайки романтични спомени 
и тъжни носталгии. Това много точно е забелязано в единствения поло-
жителен публичен отзив за първия том. В есето си „Младостта на Ба-
гряна – младостта на България“, излъчено по радио „Свободна Евро-
па“ на 15.VII.1975 г., Георги Марков поставя акцент върху усещането 
за истинност, върху атмосферата на почтеност, която книгата реставри-
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ра. Като заслужаващо уважение качество, той изтъква, че двамата авто-
ри са „извършили огромен труд и са писали книгата си с голяма любов, 
което е рядкост у нас. Сякаш на чистата България, те са отговорили с 
чист порив“. Този опит да извеждане на чистотата и истинността като 
същностни знаци на художествения подход към културната история, 
явно са привлекли и читателите, уморени от клишета и дидактика, за-
щото тиражите са изчерпани рекордно бързо. Автентичната биогра-
фия на българската култура се оказва твърде опасна и затова за поре-
ден път цинично трябва да бъде манипулирана. Спазвайки основният 
принцип на тоталитарните общества – по-важни са удобните, а не ве-
рните факти, комунистическата идеология възлага на художествени-
те произведения да бъдат най-важния посредник в социокултурното ѝ 
общуване. Хармонията между властта и литературата, всъщност обез-
смисля универсалната мисия на писателя – да произвежда истината за 
философските, естетическите и идеологическите смисли на времето. 
Дисхармонията означава разколебаване на мита за безпроблемното съ-
ществуване на системата.

Тоталитарното общество толерира лицемерието, провокира от-
чуждението на твореца. То може да бъде предизвикано от страх или 
от пасивност, но може да бъде заявено и като категорична съпроти-
ва. Тогава системата прилага най-жесто кото наказание за наруши-
лия правилата и забраните. На фразеологично ниво то се изразява в 
клеймото – враг	на	народа/родината, което понякога води и до фатал-
ни екзистенциални последствия. Емблематичен пример за България 
е убийството на Георги Марков (11.IX.1978 г). Дистанцираният му 
поглед отвън анализира култур ната и политическа действителност в 
България от позицията на обвинител, който персонифицира отговор-
ността. В този случай, не в пространството на фикцията, а в това на 
екзистенцията раждането на творбата („Задочни репортажи за Бълга-
рия“), предопределя смъртта на автора, ако ни е позволено така да пе-
рифразираме извест ната мисъл на Ролан Барт. Това не е прецедент, а 
само трагично потвърждение на налагащия се вече извод, че правото 
на свободен избор през разглеждания период у нас носи твърде много 
рискове.

Е. Т.
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ЛИТЕРАТУРАТА – АПОСТРОФ  
НА ИДЕОЛОГИЧЕСКИЯ ШАБЛОН

В годините на социализма задължителният художествен метод отме-
ня естетическата многозначност, а идеологическата цензура унифици-
ра вестниците и списанията. Най-важният оразличаващ признак стават 
техните имена, а промъкването на художествен текст, който да наруши 
идеологи ческите норми се превръща в културно събитие, но и в повод за 
санкции (например спирането на вестник „Литературни новини“ (1961–
1964 г.). В края на 80-те години, в така наречения период	на	гласност	и	
преустройство се очертават зони на напрежение между идеологически 
правоверните издания и тези, които се опитват максимално да се възполз-
ват от новите, разширени възможности на свободното слово. Те стават не 
само обект на повишен читателски интерес, но и на политическо обсъж-
дане. Освободеното слово опредметява истината за миналото, но и за на-
стоящето, то настоява на обективността чрез пресичането на множество 
гледни точки. „Народна култура“, „Факел“, „Съвременник“ се превръщат 
именно в това пространство, в което се срещат литература и публицисти-
ка, документално-художествения образ на културната ни история и про-
екциите на бъдещето. Техен далечен предшественик е сп. „Литературна 
мисъл“. През 1975 г. то нарушава монотонното спокойствие, чрез своеоб-
разен пробив в идеологическата монолитност на публичното простран-
ство.

Редакцията организира един неконвенционален, респектиращ със 
своята откровеност и професионален аналитизъм разговор за „Поезия-
та през 1974 г. и критическият отзвук от нея“. Кръгът на участниците е 
твърде широк – поканени са критици от различни поколения и с различ-
ни интерпретационни подходи към литературата. Дискусията, водена от 
проф. Стоян Каролев, е подчертано освободена от предпоставени рам-
ки, от предварително зададени модели. Участниците в диалога държат на 
не-полагането на автори и книги в предварително обозначени йерархични 
схеми, избягват еднозначните квалификации на художествените явления. 
Това наистина е една отворена комуникативна ситуация, в която се гово-
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ри свободно, общуването не търси фалшиви опозиции. В дискусионното 
поле се наслагват множество мнения, които в своето приближаване или 
оттласкване създават достоверната картина на българската поезия тогава. 
Духът на този разговор е съзидателен, защото в него се извършва плодо-
творен синтез между конкретността и перспективата, между традицията 
и настоящето, между теоретичното осмисляне на тенденции и текущите 
идейно-естетически процеси. Дванадесетте участници (с изключение на 
Христо Йорданов) не се чувстват обвързани с идеологически догми. Те 
по-явно или по-завоалирано критикуват характерни порочни страни от 
литературния живот. Липсващото чувство за автоцензура, както и преодо-
леният страх от политическата цензура, предполагат очертаването на ав-
тентичната картина на българската литература като смисловите акценти 
се поставят върху емблематични книги и автори. В дискусионното поле, 
заедно с предварително обмислените изказвания се наслагват и множе-
ство импровизации, което подчертава освободеността на словото, насоче-
но не толкова към противопоставянето на повече или по-малко известни 
отговори, а към формулирането на множество нови питания. Участници-
те владеят изкуството да задават въпроси и чрез тях да поставят под съм-
нение утвърденото, да произвеждат различни стратегии за преодолява-
не на порочни ситуации и отрицателни явления. Именно това оразличава 
разглеждания разговор от множество други литературни събития, по-шу-
мни и по-представителни, но неизменно обозначени със знака на офи-
циалната демагогия. Толерантният, необременен от съобразяване стил, 
непроменените манипулативно при публикуването изказвания, прида-
ват своеобразна уникалност на това обсъждане. Тя е уловена и от сами-
те участници, които не пропускат да благодарят на списанието, позволи-
ло им да направят съзнателен и свободен избор в своите предпочитания, 
да обсъждат и оценяват според собствените си убеждения и естетически 
вкусове.

В хода на разговора той обраства, обговарят се публични тайни, нару-
шават се строго опазвани регламенти. А те са – канонизирането на поети, 
заемащи високи постове в Съюзната (Съюза на българските писатели) 
или партийната стълбица; поръчкови положителни/отрицателни рецен-
зии, които предизвикват възхвални или обругателни кампании; сложните 
забранителни процедури, които отлагат, а понякога и налагат не-случване-
то на поетични/прозаични дебюти; страхът от разширяването на тематич-
ните граници и жанровите експерименти. За всички тези и редица други 
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властови техники на подчиняване и зависимост, които в крайна сметка це-
лят да предизвикат траен ефект на покорство говорят Борис Делчев, Ата-
нас Натев, Иван Сарандев, Атанас Свиленов. Не случайно върху тях е на-
сочена силата на разгромяващия удар. В този период властта много строго 
санкционира всяко явно или подозирано отклонение от класово-партий-
ните позиции. Но там, където има ограничения се поражда и съпротива 
спрямо тях. Различни са само формите, в които тя се изявява.

Атанас Натев е избрал иронията спрямо критическите шаблони и аб-
сурдните в своето безсмислие лозунги: „Да разгорим огъня на съревнова-
нието във водното строителство“. „Днешните стихосбирки съдържат по 
едно-две стихотворения за хайдушкия Балкан, по едно-две стихотворения 
за плодородното родно поле и разлюляната ръж, а всички останали сти-
хове се занимават с това, какво аджеба става или може да стане в ръжта“. 
На тази „идейно-тематична анемия“, към която критиката е снизходител-
но-толерираща, той противопоставя лирическия	апостроф. С този тер-
мин Ат. Натев утвърждава правото на поезията, бунтуваща се срещу нало-
жените естетически модели, на поезията провокираща интелектуалната 
игра, оттласнала се от еднозначната видимост на смислите и рискувала да 
навлезе в драматичните лабиринти на себепознанието. Като емблематич-
ни примери за лирически апостроф, той обозначава поетичните експери-
менти на Калина Ковачева, квалифицирани от критиката като маниерни и 
стихосбирката „Как“ на Блага Димитрова.

В игровото пространство на интерпретацията Ат. Натев не налага 
опозицията гражданска поезия – лирически апостроф. Той само остроум-
но разобличава пошлостта и се дистанцира от критическите шаблони, но 
точно това не му е простено. В уводната статия на „Литературен фронт“ – 
„Гражданската поезия – голямото наше завоевание“410, на неговото слово 
е отделено най-голямо внимание. Текстът, с анонимен автор/автори (раз-
бира се, чрез литературната мълва тайната на авторството веднага е била 
разчетена), изтегля преки връзки по смисъл и последствия с толкова от-
ричания и така жив догматизъм на 50-те години. Въведеният от Ат. Натев 
термин е предизвикал „свещения“ гняв на опазващите чистотата на социа-
листико-реалистичната методология, защото в нейните тесни рамки не 
може да се вмести гражданската, социално ангажираната партийна пое-
зия. Твърдението, че е почитател на една „мъглява“ образност, все пак би 

410 Гражданската поезия – голямото наше завоевание. – Литературен фронт, бр. 43, 
23.10.1975.

28.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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могло да се приеме като контрааргумент от естетически порядък, ако той 
не е само подготовка към същностните обвинения. Натев е привидян като 
литературовед, който е „напълно покварен“, „просто загубил се сред мето-
дологическите постулати на западната естетика“. В случая думите не про-
извеждат смисли, те както казва Сартр причиняват разрушения и погроми.

Един от непредвидените, но твърде важни ефекти от подобен вид 
кампании е шумното популяризиране на даден проблем, автор или про-
изведение, превърнали се в обект на злостно обругаване. В общества, 
където възможните свободи са много по-малко от наложените забрани, 
участието в подобни полемични сблъсъци играе ролята на своеобразна 
творческа реклама, но и твърде болезнено рефлектира върху личната био-
графия. Опитът обективно да се анализира реалната ситуация в съвремен-
ната българска поезия, изненадващо се оказва, че застрашава свещено-
то триединство: „класовите критерии“, „партийността“ и „народността“. 
Проблематизирането на норми, усъмняването в творческите критерии и 
властовите йерархии, които изгражда официалният художествен метод, 
предполага екзистенциална смелост да се правят по-успешни и не дотам 
сполучливи опити за публикуване на алтернативни художествени тек-
стове, които създават един невидим, но авторитетен литературен канон. 
През 80-те и 90-те години моделите на творческа и личностна съпроти-
ва са различни и нашата цел не е тяхното изчерпателно или хронологич-
но последователно проследяване, а само маркирането на някои жестове 
неизбежно положени между духовното и житейското оцеляване и инте-
лектуалното устояване. Поезията на К. Павлов, Николай Кънчев, Биньо 
Иванов, Иван Цанев, Екатерина Йосифова, Иван Теофилов, Христо Фо-
тев се превръща в еталон, опазване на човешкото достойнства и мерило 
за отговорността на твореца в едно несвободно време. Като личности до 
голяма степен те остават не обременени и не променени от принудите на 
времето, защото вярват, че поезията е избор, в който измеренията на лич-
ното като морал и убеждения са по-властни от изкушенията на славата и 
дисциплинарните принуди на идеологията и политиката. Използвайки и 
усложнения алегоричен и митологични архетипове и многозначни биб-
лейски символи (символни образи), иронично разколебавайки утвърдени 
клишета, говорейки без ритуалната патетика за малките неща, за самота-
та, болката и любовта на човека обречен на съмнения и безверие.

Е. Т.
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„ПОЛИТИЧЕСКА ПРОПАГАНДА“  
ИЛИ „ВЕЧНОТО В ИЗКУСТВО“

Две невъзможни истории

Идеите за историзиране / музифициране на изкуството от време-
то на комунистическото управление, които постепенно се формират у 
нас след премахването на „желязната завеса“, са от два типа.

Според единия тип историята / разказът в музея трябва да пред-
ставя сътвореното през годините на комунизма разобличаващо, като 
подмяна на идеята за „творчество“ с всеобхватна идеология на визу-
алната пропаганда. Необходимо е да се експонират достатъчно изра-
зителни работи, които не се нуждаят от обсъждане. Картини и скулп-
тури, показвани в общи художествени изложби от края на 40-те и 
първата половина на 50-те години на ХХ век, в контекста на безспор-
но тоталитарно управление, са подходящи за тази цел, но при това 
решение възниква затруднение с краткостта на периода спрямо оби-
чайното време на една художническа кариера. Какво се случва в твор-
чеството на техните автори преди и след тези години? Част от тях са 
ключови фигури на модерното изкуство у нас през 20-те и 30-те го-
дини. Друга възможност от този тип е представянето на работи от це-
лия период до 1989 г.: от сферата на директната визуална пропаган-
да: (монументални произведения, политически плакати и т. н.), или 
на поръчковите тематични произведения в Общите художествени из-
ложби. В този случай трудността е в паралелните практики в твор-
чеството на едни и същи художници, сред които са и мнозина про-
тагонисти на новата вълна след обявената десталинизация, на т.нар. 
„априлско поколение“ – Величко Минеков, Валентин Старчев, Йоан 
Левиев, Димитър Киров, Светлин Русев и др. Кои от творбите им да 
бъдат изложени и кои – не?

Според другия тип идеи историзиращият разказ трябва да изяви 
отделни творби от времето на комунизма като художествени пости-
жения валидни „вечно“, извън контекстите. И в този случай се очаква 
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работите „да говорят сами“ и да убеждават днешната публика, че съз-
даването им е било възможно независимо от условията и обстоятел-
ствата в конкретната среда. Примерите са произведения от всички ху-
дожествени видове и сфери.

„Възхвалата“ на художествените постижения, както и „разобли-
чаването“ на тоталитарните практики извън контекстите – в Бълга-
рия, на Балканите, в „съветския блок“, на Запад – осуетява историчес-
ките разкази. Възглед за историзиране и експозиционно представяне 
в музея на изкуството от близкото минало може да бъде изграден и 
обоснован в хоризонта на широките хуманитарни дискусии, съчета-
ни с конкретни подходи на съвременната история на изкуството. Съ-
поставките въвличат читателя / зрителя като участник, задвижват въ-
ображението, формират разбиране. Не единствен, а конкуриращи се 
възгледи в среда, която изявява усилие за саморефлексия, не еднопо-
сочна дидактика, а близко изследване и тълкуване в работилница за 
идеи, може да ни изведе от затворения кръг на две еднакво невъзмож-
ни истории

След падането на Берлинската стена, „изкуството“ от времето на 
комунизма често се явява без „история“ буквално, а не концептуал-
но: представят се албуми без текст, изложби без кураторско заявле-
ние, монографични съчинения за творчеството на художници извън 
контекстите. 

Изследвания на институциите на художествения живот (Съюза на 
българските художници; художествените галерии; националните про-
екти на Института по култура и т. н.) са правени в исторически моно-
графии и отделни статии

411
.

Но в каталозите на дълга поредица от представителни юбилей- 
ни изложби на художници, чиято кариера преминава изцяло или от-
части в годините на комунистическото управление, както и в музейни 
експозиции, това изследователско поле дълго време липсва. Разгра-
ничения и преплитания между обществените обстоятелства и въз-

411 Аврамов, Димитър. Летопис на едно драматично десетилетие. Българското изкуство 
между 1955–1965 г. – София: Наука и изкуство, 1994; Еленков, Иван. Културният фронт. – 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2008; Калинова, Евгения. Българската 
култура и политическият императив 1944–1989. – София: Парадигма, 2011. През 2002 г.  
излезе книгата на Чавдар Попов „Тоталитарното изкуство. Идеология, организация, прак-
тика“, която се ползва в образователните програми и присъства във всяка библиография за 
този период, но не обсъжда българския случай.
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действието на творбите се обсъждат в кураторски изложби едва през 
последните години412.

Нерядко все същите работи, които някога сме виждали в друг кон-
текст – в тематични и юбилейни общи художествени изложби, репро-
дуцирани в пресата, включени в книги и албуми, създаващ желаната 
„история на изкуството“

413  – днес често се явяват лишени от техните 
истории, като част от единствен непрекъснат разказ за „вечното в из-
куството“.

Архивите

Днешните визии за изкуството от времето на комунистическото 
управление в България по необходимост се позовават на художестве- 
ните и не-художествените архиви. Учредяването на Художествени ар- 
хиви / Архиви за изкуство като отделни колекции в библиотеки и в 
общи архиви става вследствие на развитието на музеите, академиите 
и историята на изкуството като академична дисциплина.

У нас преди Втората световна война неголеми колекции с архивен 
характер, но без специален статут на автономност са правени при На- 
родния музей и при Музея на Художествената академия. Лични архи-
ви на художници са предавани през годините в Националната худо-
жествена галерия, но те не са достъпни за изследователите.

Публично достъпни архиви за модерното изкуство в България се 
намират в Централния държавен архив. Това са лични фондове и ар-
хиви на отделни институции, сред които Художествената академия и 
Съюзът на българските художници. Предадената част от институцио-
налните архиви е предимно за времето до 70-те години. Лични фон-
дове се съхраняват и в архива на Българската академия на науките. 
Най-често те са предадени през Института по изкуствознание, днес 
Институт за изследване на изкуствата при БАН. Останалите архивни 
материали от различен характер, на които се позовават изследвания-

412 Вж. Форми на съпротива 1944–1985. Изложба и каталог. Куратор Красимир Илиев. 
Софийска градска художествена галерия, 2016, март – май.

413 Сред тях е поредицата на издателство „Български художник“: Съвременна българска 
живопис, 1969; Съвременна българска скулптура, 1971; Съвременна българска графика, 
1971 и т.н.
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та, са с нерегламентирано движение, най-често неописани и необра-
ботени по изискванията на архивистиката.

През ХХ век в архивите в Европа започват да влизат масиви от 
съвременни документи. У нас Държавен архивен фонд се основа-
ва във времето на комунистическото управление, през 1951 г. След 
Втората световна война се изострят споровете и „битките“ за при-
тежание и контрол над архивите. В България фондовете на Цен-
тралния държавен архив, сред които и онези от особен интерес за 
изследването на модерното изкуство, стават частично достъпни от 
средата 80-те години, а след 1989 г. правилата за ползване се либе-
рализират. Днес дейността на архивните институции се състои не 
само в пасивно описване и съхраняване, но и в активно търсене на 
архивни материали.

С развитието на интереса към художествените произведения и 
практики и на методите за тяхното изследване се разширяват обемът 
и културното разнообразие на архивите, отнасящи се до изкуство, 
както и на изследователите, които ги ползват. Днес историята на изку-
ството се занимава със социалната, икономическата и интелектуална-
та среда, в която са създадени произведенията на изкуството. Тези из-
следвания разчитат на документални източници от различни области. 
За разглеждания период от особена значимост (наред с личните архи-
ви) са архивите на институциите. В контекстуалните изследвания на 
художествените практики в епохата на управление на комунистиче-
ската партия интерес представляват архиви на различни комисии за 
възлагания, контрактации, откупки на работи; на отдел „Култура“ на 
ЦК на БКП; на издателства за специализирана литература в тази об-
ласт и т.н. Оттук и невъзможността да се определят точните граници 
на архивите за изкуство. Регулацията на архивите и на достъпа до тях 
може да бъде властови ресурс в създаването на обществено валидно 
знание.

Отношението към архивите, и в частност към художествените ар-
хиви, наред с други поведения днес, изразява обществения интерес 
(или липсата на такъв) към изследванията и формирането на възгледи 
в тази област.
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Изложбеното изкуство. 
ОХИ – най-престижните арт салони

Обсъждането на художествените практики по времето на ко-
мунистическото управление в България изисква внимание към 
най-престижните арт салони. В идеологическо отношение Общите 
художествени изложби (ОХИ) задават тематичните и формално-сти-
лови граници на толерираното и допустимото, както и йерархията в 
художническите среди. Важна част от ОХИ през десетилетията зада-
ват тема, която формулира задачите и очакванията на властта към жи- 
вописта, графиката, скулуптурата т.е. към видовете изкуства в салона. 
Сред темите са: „Човекът и трудът“, „Човекът и изкуството“, „Земя-
та и хората“, „Художникът и мирът“, „Подвиг, признателност, друж-
ба“, както и посвещения на годишнини от октомврийската революция 
през 1917 г. в Русия и на конгреси на БКП. През 70-те се умножават 
ОХИ в окръжните градове. Основават се и общи изложби по видове и 
жанрове – акварел, малка пластика и рисунка, живопис – малък фор-
мат, пейзаж, портрет и др.

В организацията на художествения живот по време на комунис-
тическото управление изложбата и най-вече общата художествена 
изложба е основно място за социализиране на художническото за-
нимание. Изложбеното изкуство или изкуството, мислено за тези 
официално подкрепяни и контролирани изложби, има разнопосоч-
ни последствия. Безпрецедентно се увеличава годишният брой на из-
ложбите и местата на тяхното провеждане. Нараства и броят на ху 
дожниците в България – особено през втората половина на 70-те и
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началото на 80-те години. Системата от държавни и обществени кон-
трактации, договори и творчески командировки гарантира матери-
ално създаването на изложбено изкуство. То не е насочено към кон-
кретни публики у нас или отвъд границите. Но то не е и еднородно и 
извън ситуацията на създаването му изисква разграничаване по зна-
чимост, която често е мимолетна, но може и да надхвърля конкретни-
те обстоятелства.

Да назовем основни артистични характеристики на работите за из-
ложбените зали означава да споменем и липсващи тенденции. От 60-те 
години насетне художниците се усъвършенстват в овладяването на из-
разни средства (фактура, цвят, техники) в графиката, живописта, скулп-
турата. Малко по-късно усвояват и различни модуси на образна ретори-
ка: метафори, символи, метаморфози, симултанност, наивизъм и т.н. В 
тези начинания те обичайно преработват модернистки опит от начало-
то на ХХ век. У нас, за разлика от други страни в Източна Европа, липс-
ват практики на социализиране на произведения с концептуален харак-
тер в каквито и да било артистични форми и медии.

През 1984 г. списание „Изкуство“ издава юбилеен брой „40 го-
дини социалистическо изкуство“

414
. Назоваването „социалистическо 

изкуство“ подвежда всички художествени творби и практики от вре-
мето на комунистическото управление под общ знаменател, като изя- 
вява безвъпросно заслугите на властта. В рамките на периода „социа-
листическо изкуство“ е термин, който манипулативно задава срод-
ство и общо качество на всички артефакти. 

414 Изкуство. Тема на броя: 40 години социалистическо изкуство, 1984, № 8.
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Извън изложбеното изкуство

Трудно е да си представим онази част от творбите и практики-
те на художници в България, която не се явява в контролираните от 
властта изложби. Днес в отделни изследвания, а понякога и в излож-
бените зали, откриваме работи, които будят изненада, променят об-
щите идеи за периода. Къде са посрещали своята публика в ситуация 
без частни галерии? Кои са били техните купувачите в общество без 
частна търговия? Или тези творби са оставали в ателиетата, достъпни 
само за погледа на приятели? 

Отговори на част от тези въпроси дават лични истории на худож-
ници, които не участват в официалните изложби през периода. Сред 
тях са Лика Янко, Кирил Петров, Васил Иванов, Славка Денева, Иван 
Георгиев – Рембранда. Архивите (най-вече личните архиви) са клю-
чови за формирането на по-широки представи и възгледи.

В случаите на паралелните практики – официално представител-
ни и алтернативни работи на един и същи художник – отново архиви-
те и по-широката контекстуализация ще направят възможно близкото 
изследване и тълкуване на творбите, затрудняващи историческия раз-
каз.

Никола	Даскалов.	Две	композиции.	1957–1958.	
Частна	колекция.
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Зиатин	Нуриев.		Две	скулптури		от	цикъла	
„Тези,	които	останаха	при	земята“.	

1987,	базалт.	ХГ	Добрич.

Отминаващото време на „желязната завеса” – 
втората половина на 80-те години

В България през втората половина на 80-те години започват ар-
тистични изяви срещу модернисткия естетизъм

415
. Създават се ар-

тистични групи и сдружения извън Съюза на българските художни-
ци: „ДЕ“ (Динамична естетизация, 1984, София), „Градът“ (1986, 
София), „Ръб“ (1989, Пловдив). Сред тях групата „Градът” е особе-
но добре представена медийно. Трябва да отбележим, че за България, 
която през целия период до падането на Берлинската стена е в съвет-
ската сфера на политическо влияние, идването на власт на Михаил 
Горбачов с неговия проект за „перестройка” (преустройство) има зна-
чение за относителната либерализация на художествения живот.

Пътуванията и контактите променят художествените нагласи в 
предчувствие за края на една епоха на принудителни ограничения. 
Артисти от Югоизточна Европа се установяват трайно в оживени 

415 N-форми. Реконструкции и интерпретации. Каталог. Сорос центъра за изкуство. – 
София, 1994. Стефанов, Свилен. Авангард и норма. – София: Агата-А, 2003, с. 35–66.
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културни средища на Запад и придобиват международна известност. 
Гръцкият художник Такис живее и работи в Париж; Янис Кунелис е 
в Рим. Българинът Кристо се установява последователно във Виена, 
Париж, а след това в Ню Йорк – 1964 г., където работи съвместно със 
съпругата си Жан Клод. Паул Неагу от Букурещ се установява във Ве-
ликобритания, Мари- на Абрамович напуска бивша Югославия и се 
установява в Амстердам. Други, като Брако Димитриевич и Гюлсюн 
Карамустафа правят изложби в големи арт средища, без да се устано-
вяват трайно там. Айше Еркмен живее и работи в Истанбул и Берлин. 
Има още много примери за нарастващата мобилност на художниците 
от региона. 

Наред с различията и особеностите през това десетилетие в Юго- 
източна и в Източна Европа се формира среда за наднационални худо-
жествени контакти и взаимодействия

416
. Времето на „желязната заве-

са“ отминава.

И. Г.

416 Контекстите – европейски и източноевропейски – представя кратко Свилен Стефанов 
в книгата си „Иновации в българското изкуство от края на ХХ и началото на ХХІ век“, в 
частите: „Влиянието на Запада върху промените в изкуството на Източноевропейските 
страни и България“ , с. 8–10 и „Промени в художественото статукво на страните в Източна 
Европа“, с. 10–14.
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НОВИ НАСОКИ  
В ПОЛЕТО НА МУЗИКАТА

Както и в други страни от социалистическия лагер през 60-те 
години, музиката в България по това време се свързва с процеса 
на „размразяване“ и надеждата за обновяване, обхванала средите 
на творческата интелигенция след Априлския пленум през 1956 
г. Представата за изкуство, което е едновременно социалистиче-
ско, национално и модерно, рефлектира в някои институционал-
ни политики и задава хоризонти, които в една или друга степен ще 
определят развитието и в сферата на музикалното изкуство. От-
носителната промяна в общия климат в страната намира израз в 
опитите, а и безспорните творчески постижения в прокарването 
на нови, алтернативни идеи както в полето на музикалния аван-
гард, така и в привидно непретенциозната сфера на популярната 
музика.

Още в края на 50-те и началото на 60-те години се създават ре-
дица произведения, с подчертана ориентация към съвременни ком-
позиционни подходи: „Оратория за нашето време“ (1961 г.) и опе-
рата „Антигона 43“ (1963 г.) от Л. Пипков, IV симфония (1958 г.) от 
А. Райчев, Концерт за квартет и струнен оркестър (1963 г.) от М. Го-
леминов, операта на П. Хаджиев „Юлска нощ“ (1964 г.). Прегледът 
на камерната и симфоничната музика през 1959 г. и Седмицата на 
българската музика през 1960 г., от друга страна, поставят на дневен 
ред въпроси относно характера и перспективите на музикалния език 
и необходимостта от разширяване на интонационната сфера на бъл-
гарската музика като естествен фактор в общоевропейския музика-
лен процес.

Сред представителите на по-младото поколение водещи творци с 
авангардни идеи в новата българска музика, повлияни от концеп-
туалните новости на направления в европейската музика като доде-
кафония, атонализъм, алеаторика и пр., се открояват фигурите на Ла-
зар Николов, Константин Илиев, Георги, Тутев, Иван Спасов, Васил 
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Казанджиев, Симеон Пиронков, Красимир Кюркчийски, Александър 
Райчев.

През 60-те години творчеството на Л. Николов е забелязано не 
само в България. На практика той е първият композитор, чието про-
изведение прозвучава на престижния фестивал за съвременна музи-
ка „Варшавска есен“ (1962 г.). Неговата соната за флейта и пиано 
(1962 г.), която частично използва додекафония, разкрива афинитет 
към атонално мислене. Л. Николов се обръща и към аспекти на со-
нористиката. В Струнен квартет № 1 „Виртуозни игри“ (1964–1965) 
например композиторът обръща особено внимание на темброва-
та изразителност. Подобни търсения се наблюдават и в неговата ед-
ночастна Симфония за 13 струнни инструменти (1965 г.), Струнен 
квартет № 2 „Медитации“ (1970 –1971), повлияни в някаква сте-
пен от произведения на Д. Лигети, К. Пендерецки и Лютославски. 
„Дивертименто-концертанте“ (1968 г., музика за камерен оркестър), 
операта „Прикованият Прометей“ (1969 г.), „Пианистични отблясъ-
ци“ (1970 г.).

От своя страна Васил Казанджиев, забележителен автор на мно-
жество симфонични, камерни и хорови произведения, търси по но-
вому широтата на щедрата, колоритна звучност, както и свободата на 
импровизационното мислене.

Сред ярките представители на авангардните тенденции в съ-
временната българска музика е и композиторът Иван Спасов. Из-

Корица	на	монография	(2003),	
посветена	на	живота	и	творчеството	

																																										на	композитора	Лазар	Николов
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Иван	Спасов(1934–1996)                                                                   

ключителна популярност добиват песните му за женски хор, с кои-
то изтъкнати български хорови състави печелят редица награди на 
авторитетни международни конкурси. В хоровото и инструментал-
ното му творчество фолклорната мелодика и нейната богата орна-
ментика и ритмическото разнообразие са подложени на оригинално 
авторско преобразуване чрез свободата на алеаториката, импрови-
зацията и други съвременни композиционни техники. Хоровите му 
песни са сред най-представителния репертоар на българските хо-
рови състави и формират нов стил на изпълнение, получил висока 
международна оценка. Вокално-оркестровите му творби от 80-те и  
90-те години се открояват с особена емоционална дълбочина на пре-
живяването.

Васил	Казанджиев		(1934–)																																	
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																																										Красимир	Кюркчийски	(1936–2011)

Подобно на редица талантливи свои колеги музиканти Красимир 
Кюркчийски учи композиция при Панчо Владигеров. Творческият му 
принос в новата българска музика не е без връзка с работата му като 
диригент в Държавния ансамбъл за народни песни и танци „Филип 
Кутев“ и Ансамбъла за народни песни при Българското радио. Автор 
е на някои от най-популярните български хорови песни: „Пиленце 
пее, говори, „Бре, Петрунко“, балета „Козият рог“, Концерт за пиано 
и оркестър (1958 г.), Сюита за виолончело и пиано (1960 г.), канта-
та „Паисий Хилендарски“ (1962 г.), Симфония концертанте за вио-
лончело и оркестър (1963 г.), „Балада за автопортрета“ (1964 г.), Кон-
церт за пиано и оркестър (1979 г.), „Приветствена увертюра“ (1980 г.) 
и др. Забележително творческо постижение е неговият Струнен квар-
тет (1959 г.), удостоен с Голямата награда за най-добра композиция от 
чуждестранен автор в рамките на „Парижките музикални седмици“ 
(1966 г.).

Редица институционални нововъведения през 60-те години тлас-
кат развитието на популярната музика в България. В края на 1959 
г. стартира Българската национална телевизия. През 1960 г. се съз-
дава Естрадният оркестър на Националното българско радио. Сред 
първите диригенти на оркестъра са Жул Леви, Емил Георгиев, Мил-
чо Левиев, а в доста продължителния период между 1965 и 1988 г. – 
Вили Казасян. От средата на 60-те години се провежда ежегодният 
международен фестивал за поп песен „Златния Орфей“. През 1968 г.  
Българската държавна консерватория открива факултет за джаз и 
попмузика. Въведена е и нова политика по отношение на легални-
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те възможности за работа в чужбина. Редица музиканти се възполз-
ват от възможността да свирят в клубове, особено в скандинавските 
страни – нещо, което стимулира в някаква степен междукултурния 
обмен. Постепенно се профилират областите на естрадата, джаза и 
рокмузиката.

Естрадната	 песен усвоява някои модерни за времето интона-
ционни влияния (свързани например с италианската песенност и 
френския шансон), оставайки вярна преди всичко на приятната мело-
дия, „големия глас“ и афинитета най-вече към сантименталната бала-
дична изразност. През 60-те години се откроява певческият профил 
на Лили Иванова, Емил Димитров, Паша Христова, Йорданка Хрис-
това, Боян Иванов, Борис Годджунов, Бисер Киров, Михаил Белчев, 
Богдана Карадочева. Интересен нюанс в естрадното музикално твор-
чество внася авторският почерк на Мария Нейкова, вдъхновен от ро-
допската фолклорна песен, проектиран например в популярната ти-
тулна песен „Двама“ от филма „Козият рог“ (реж. Методи Антонов, 
1972 г.). Сред особено успешните поп певци през 70-те години са и 
Маргарита Хранова, Мими Иванова, Орлин Горанов, Георги Станчев, 
Илия Ангелов, Георги Христов и др.

Панчо	Владигеров	със	свои	ученици.
Горе	(отляво	надясно):	Иван	Дреников,	Красимир	Кюркчийски,	Юлия	Ценова,	

Милко	Коларов,	Александър	Йосифов,	Цветан	Цветанов,	Георги	Костов;	седнали:	
Васил	Казанджиев,	Александър	Райчев,	Панчо	Владигеров,	Пенчо	Стоянов.
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***

Михаил	Белчев	и	Мария	Нейкова	на	„Златният	Орфей“,	1969

През 70-те и 80-те години певци като Камелия Тодорова, Евелина 
Балчева и Петя Буюклиева култивират вкус към специфични вокал-
ни техники в полето на джаза. Откроява се певческият и сценичен та-
лант и на Васил Найденов, адаптирал в българския си репертоар чер-
ти, свързани с потенциала на R&B стилистиката.

Лили	Иванова	(1939–)

29.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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Корица	на	албум	с	песни
в	изпълнение	на	Васил	Найденов	(1983)										

През 60-те и 70-те години свое място в сферата на естрадната му-
зика имат вокални групи като „До, ре, ми, фа“, „Студио В“, „Тоника“, 
„Трамвай № 5“. Група „Траяна“ прокарва нови идеи с интригуващи-
те си акапелни аранжименти на фолк мелодии в духа на тенденции, 
свързани с изкуството на вокални формации като „Суингл Сингърс“ 
и „Манхатън Трансфер“. Сред най-продуктивните автори на естрадни 
песни през 60-те години са Йосиф Цанков, Тончо Русев, Петър Сту-
пел, Атанас Бояджиев, Борис Карадимчев, Ангел Заберски, а по-къс-
но – Александър Бръзицов, Найден Андреев, Стефан Диомов, Мит-
ко Щерев, Развигор Попов, Хайгашод Агасян. С особено оригинални 
идеи са песните на композитора Стефан Димитров, създадени през 
80-те и 90-те години.

Качествено ново развитие през 60-те години бележи	джазът	в	
България. Ново поколение музиканти откриват перспективи в сво-
бодната	 музика. Сред тях се особено място заема личността на 
Милчо Левиев – и с новостите в музиката, които той прокарва годи-
ни наред, и с възгледите му, плод на едно отворено, подвижно, не-
обременено откъм предразсъдъци и канони творческо самосъзна-
ние. „Винаги съм вярвал, че изкуството е свобода, а не забрана!“, 
пише той в писмо до приятел. Думи, които синтезират веруюто на 
артиста, дръзнал да отхвърли диктата на сковаващи идеологеми, 
да открехне пътя към ненадейни пространства в съвременното му-
зикално мислене. Неслучайно познавачите казват: „Милчо е цяла-
та музика! Той може да изсвири всичко, по всяко време, във всяка 
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тоналност!“ Все слова, доловили харизмата и неустоимия му полет 
към играта в музиката, щедро озарена кога с ведър хумор, кога с из-
искана елегантност, кога с привидна момчешка небрежност или пък 
с изтънчена поетика. Нестихващата му инвенция носи родния дъх 
на пловдивската бохема, но и необозримите белези на космополи-
тизма в изкуството през втората половина на XX век. Композитор с 
будна интуиция и комуникативна естетическа ориентация, магнети-
чен пианист и импровизатор, лидер на музикални формации у нас 
и отвъд Океана, познал неравностите на „живота в 33/16“, той не-
напразно подхваща и разгръща идеята за синтез между елементи от 
класиката, фолклора и джаза, добавяйки сякаш пореден органичен 
щрих в неудържимото кръстосване на музикалните езици.

Творческата му индивидуалност се откроява във време, когато на 
джаза у нас се гледа като на музика ерес, а свободата в музикално-
то мислене изглежда по-скоро несериозна работа за музикант, възпи-
таван по правилата на „строгото“ изкуство. Но артистичното му съ-
зряване през 50-те години среща и обстоятелства отвъд официозните 
предписания за „добра“ музика. Например общуването му в софий-
ската консерватория с Панчо Владигеров, който го учи на компози-
ция. Съществена роля имат и неформалните уроци: информационни-
те емисии за джаз на Уилис Кановър по радио „Гласът на Америка“, 
който, впрочем, по-късно, през 80-те години ще посвети предава-
ния на М. Левиев и неговата музика. Не без значение е и артистична-
та среда в родния Пловдив, която някак нехае за общата стагнация по 
това време, отстоява „вкуса към живота“, но и ревностно поддържа 
сетивата будни за забулената информация, особено що се отнася до 
актуалния свят на съвременното изкуство отвъд Желязната завеса. Не 
е случайно, че тъкмо тази среда, проводник на свободомислие и пове-
денческа естественост, отглежда емблематични артисти в областта и 
на други изкуства. През 60-те години пловдивската група художници, 
между които Йоан Левиев (брат на М. Левиев), Георги Божилов-Сло-
на, Димитър Киров и други изявени живописци, задава лицето на 
„новата вълна“ в изобразителното изкуство.

Когато през 1970 г. напуска България нелегално (не без връзка и 
с разочарованията след краха на чешките събития от 1968 г.), М. Ле-
виев, току-що навършил 33, е вече значима, просперираща фигура в 
българската музика. Създал е редица произведения в различни жан -
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Милчо	Левиев	(1937–)																																											

рове. Още ранните му опуси (Токатина за пиано, отличена на Между-
народния младежки конкурс по композиция във Виена през 1959 г., 
Соната за цигулка и пиано – 1957 г., Струнен квартет в памет на Хин-
демит – 1960 г.) чертаят успешна перспектива в хоризонта на камер-
ната музика. Пише пристрастно театрална и филмова музика. Тръг-
нал е с новаторски идеи и в гъвкавата сфера на джаза, осъзнавайки, че 
това е не просто музика, а нещо повече: особен манталитет, особена 
нагласа към „нещата от живота“. Творчеството му става израз не само 
на стремежа към еманципация на джаза като символ на „забранения 
плод“, но и на набъбващата по това време идея заестетически и граж-
дански нонконформизъм спрямо фалша в живота и изкуството. Пока-
зателна тук е пиесата гротеска „Антивалс“ (1966 г.). Показателна е и 
музиката му към сатиричната филмова поредица „Фокус“, инициира-
на от Радой Ралин през 1963 г., но спряна само след две години заради 
„политическа неиздържаност“.

През 60-те години М. Левиев пише „Студия“, „Блус в 9“, „Блус 
в 10“, „Блус в 12“, композирани за Биг бенда на Българското радио 
и легендарния квартет „Джаз фокус’65“. Все пиеси, откроили ориги-
нална естетическа насока, която тласка и в непознати страни на иначе 
традиционния интерес към „кривите“ ритми в българския фолклор, 
сега вплетени в една нова чувствителност и едно ново импровиза-
ционно музициране, богато откъм изненадващи, находчиви идеи. 
Тъкмо тази насока, определяна като фолк-джаз, не остава незабеля-
зана на фестивала в Монтрьо през 1967 г., когато квартетът „Джаз фо-
кус 65“ печели престижната награда на критиката – първото между-
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народно признание за българския джаз. Тъкмо тази насока стимулира 
и по-сетнешната му работа с авангардния американски джаз музикант 
Дон Елис и неговия оркестър. А прословутото „Българско буги“ (вър-
ху популярната тема на Криво Садовско хоро), познато в поне някол-
ко поразителни солови и ансамблови аранжименти, придобива оре-
ола на емблематичен знак за българския принос в съвременния джаз.

Погледнато дори само в контекста на българския опит през 60-те 
години, заслугата на М. Левиев – и като автор, и като енергичен ли-
дер, съумял да стимулира индивидуалния импровизаторски потен-
циал на музикантите, с които работи, – има отношение не само към 
неимоверния качествен скок в осъзнаването на джаза като специфи-
чен вид музика. Идеите му, подплатени и със забележителна музи-
кантска ерудиция, тласкат тенденция, която ще продължава да гради 
представата за свобода и приключенски дух в интерпретацията, ще 
увлича с лекотата и виртуозитета на мимолетното живо преживяване, 
ще се опира на разнородни конвенции, но и ще ги оспорва, ще овладя-
ва стилове и професионални техники, но и ще бяга от нормативната 
сянка на академичното музициране.

През 70-те и 80-те години музикалната сцена отвъд океана го сре-
ща с редица елитни джаз музиканти. Дон Елис му е като брат и съ-
мишленик в изкуството. Има щастието да свири с Арт Пепър, Били 
Кобъм, Дейв Холанд, Рой Хейнс, Рей Пици, Чарли Хейдън, Рей Бра-
ун... Прави музика с „Манхатън трансфър“, Ал Жиро, Кармен Мак-
рей... Съосновател е на забележителния фюжън-квартет „Free Flight“,

Корицата	на	албума,	документирал
първия	концерт	на	„Джаз	фокус	65“

в	състав	Милчо	Левиев	(пиано),
Симеон	Щерев	(флейта),

Любомир	Мицов	(контрабас),
																										Петър	Славов	(ударни),	1966



454

обявен за бенд на годината от „Лос Анджелис Таймс“ през 1982. Ком-
позира мащабни творби: „Симфо-джаз скици“, Рапсодия „Орфей“, 
„Isaac‘s Touchstone“. Осъществява множество турнета в САЩ, Евро-
па, Япония. Шеметните му импровизационни сола, независимо дали 
на концертна сцена или в клубна среда, неизменно грабват внимание-
то с великолепно разиграваните музикантски находки и удивителния, 
непредсказуем обрат на музикални идеи.

От 1970 г., в продължение на двайсет години, до падането на Берлин-
ската стена през 1989 г., музиката му е забранена за публично изпълне-
ние и излъчване в България. Забраната не отпада и след като е допуснат 
да свири в България на годишната джаз-среща през 1980 г. Но връзка-
та с тукашните приятели, меломани и съмишленици не се къса. Посла-
нията му ги достигат по неформални пътища. Задграничните му записи 
се разпространяват подмолно, от ръка на ръка. Както пише джаз-кри-
тикът Йордан Рупчев, името му се превръща в легенда, а той – в неви-
дим учител за мнозина. Не е чудно, че по-късно, през 90-те години, уси-
лените му контакти с български музиканти откриват нов простор и 
нови идеи за съвместни творчески проекти: „Зелената къща“ – канта-

Култова	компания	в	Пловдив,	1980.	Прави	(отляво	надясно):	Йоан	Левиев,	
Георги	Божилов-Слона,	Милчо	Левиев,	Леа	Иванова,	Радой	Ралин,	
Веселин	Николов;	седнали:	Георги	Пенков	–	Джони,	Огнян	Видев.
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та за 12 гласа и джаз трио, „Song of the Clown“ за джаз квинтет и четец, 
„Quiet Love“ за глас и пиано, „Пътуване в два свята“ за биг бенд и женски 
народен хор. От него продължават да се учат и черпят вдъхновение мла-
дите в джаза, имали късмета да посещават майсторските му класове.

Колкото до възникването на рокмузиката	в	България, историята 
тук напомня, че в своя относително кратък, но динамичен път рок му-
зиката поражда многообразие от стилови насоки. След бума на аме-
риканския рокендрол от средата на 50-те години на ХХ век и особено 
след „британската инвазия“ от началото на 60-те, рок музиката е под-
ложена на нови импулси за развитие, породили нови синтези, нови 
направления. Подобно на други музикални потоци в глобален мащаб, 
рокът не е хомогенно явление, а е по-скоро набор от променящи се 
практики, моделирани според времето и мястото на тяхното функцио-
ниране. Това от своя страна обяснява защо някои критици твърдят, 
че „...рок ерата се ражда около 1956 г. с глобалната еуфория по Ел-
вис Пресли, достига своя връх около 1967 г. с албума на Бийтълс ‘Sgt. 
Pepper’ и запада около 1976 г. с появата на групата Секс Пистълс“.417 
Подобни твърдения имат основания единствено от гледна точка на 
определен рок наратив (в случая – този, който обобщава англо-амери-
канското развитие), чийто финален етап се свързва с упадък на присъ-
щия опозиционен дух на рок посланията. Както обаче твърдят други 
изследователи, „...слуховете за смъртта на рока са силно преувеличе-
ни,...тъй като проявите на рока продължават своите трансформации и 
след 1976 година, но се местят в различни посоки на планетата, при-
добивайки ново значение в различни ситуации“.418 В този смисъл ро-
кът преминава през опита не само на няколко поколения, но и през 
спецификата на различни културно обособени пространства. И дока-
то рокът е в упадък за определени среди (например във Великобрита-
ния или Америка), за общности в други региони по света той продъл-
жава да конструира алтернативна чувствителност. Както отбелязва 
Вике, „...рокът в бившата ГДР през 80-те изглежда е далеч по-револю-
ционен, отколкото в Щатите през средата на 50-те години.“419 В този 

417 Frith, Simon. Music for Pleasure. Cambridge: Polity Press, 1988, 1.
418 Negus, Keith. Popular Music in Theory: An Introduction. Hanover and London: Wesleyan 

University Press, 1996, 139.
419 Wicke, Peter. The Times They are-a-Changing: Rock Music and Political Change in East 

Germany. – In: Rockin	 the	Boat:	Mass	Music	and	Mass	Movements (ed. R. Garofalo). Boston: 
South End Press, 1992, 71.
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смисъл рокът, по думите на Гросберг, „...не е изчезнал; той просто е 
отишъл някъде	другаде“.420

Една зона, в която рокът преживява своето пиково време, е Бъл-
гария в началото на 80-те години – макар че историята на българския 
рок започва далеч по-рано, в началото на 60-те. Романтичните идеи на 
контракултурата по това време пускат корени сред българската мла-
деж, трансформирани до голяма степен според „българската ситуация“ 
и насочени срещу доминиращите по онова време хегемонии; те пък, от 
своя страна, упражняват в редица отношения цензура върху музиката, 
по-скоро върху неформалните поведенчески пристрастия на форми-
ращата се в България рок общност. Въпреки надзора, забраните и цен-
трализираните нормативни мерки, възникващите по това време рок 
групи се добират до плодовете на британската рок инвазия, както и до 
предшестващия рокендрол репертоар от 50-те, мотивирани от усете-
ната разкрепостяваща енергия, търсейки убежище за тийнейджърски-
те си блянове в една не дотам познавана, но пък палеща сетивата и въ-
ображението музика.421 Макар мотивациите в този род приобщаване да 
имат различни нюанси на Изток и на Запад, паралелите в тази насока 
са очевидни в редица отношения. С други думи, историята на рок му-
зиката в България започва не много по-късно след възникването ѝ на 
Запад, когато британската инвазия в началото на 60-те години достига 
до България. Емблема на рок културата в България става група „Щур-
ците“, основана в София през 1967 г. Срещу репертоарните ограниче-
ния, „Щурците“ имат своя стратегия. На обществени места изпълняват 
песни от утвърдени професионални композитори (напр. Борис Кара-
димчев, Атанас Бояджиев, Петър Ступел); неофициално, заобикаляйки 
официозните инструкции, свирят кавъри на любими световни рок хито-
ве. През 1967 г. групата работи и с Георги Минчев, с когото печелят пър-
вото официално признание– песента на композитора Борис Карадим-
чев „Бяла тишина“ (с участието на струнния квартет „Димов“) получава 
първа награда на фестивала „Златният Орфей“, а впоследствие е обяве-
на и за мелодия	на	годината	в едноименния телевизионен конкурс.

Своя независима позиция, както и една социална и художествена 
зрялост, групата постига в началото на 80-те години. Умни послания,

420 Grossberg, Lowrence. Is Anybody Listening? Does Anybody Care? On the State of Rock. 
– In: Youth	Music	and	Youth	Culture (eds. A. Ross and T. Rose). London: Routledge, 1994, 49. 

421 Levy, Claire. The Influence of British Rock in Bulgaria. – Popular Music (Cambridge 
University Press), 1992, 11/2.
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поднесени понякога и с езика на Езоп, звучат в албумите „ХХ век“, 
„Вкусът на времето“, „Конникът“, „Мускетарски марш“.

Нов момент в общото звучене на българската рок и попмузика 
отбелязва появата на рок групата ФСБ. През 1976 г. Заводът за гра-
мофонни плочи „Балкантон“ оборудва модерно звукозаписно студио. 
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Към него е създадена „Формация Студио Балкантон“ в състав Ру-
мен Бояджиев, Константин Цеков и Александър Бахаров. По-късно 
към тях се присъединяват Петър Славов и Иван Лечев. Насочвай-
ки търсенията си към нови звукови пространства, ФСБ се вписва в 
линията на прогресив	рок, разбирана като разчупване и развитие на 
обичайната рок-стилистика чрез усвояване на изразни средства от 
класиката, джаза и фолклора. Забележителни постижения в тази на-
сока се наблюдават още в първите им два албума: „Нон стоп“ (1979 
г.) и „Кълбото“ (1980 г.).

През 80-те години българската рок сцена среща редица нови гру-
пи. Наред с „Щурците“ и ФСБ, сред най-успешните са „Тангра“, 
„Ревю“, „Нова генерация“, „Ахат“, „Клас“, „Контрол“, „Подуене блус 
бенд“. Много от тях продължават да създават музика и през следва-
щото десетилетие. Широкото разнообразие от рок-стилове, обхваща-
щи от прогресив	рок и ню	уейв	до хеви	метъл и пънк, се наблюдава и 
по време на рок фестивалите по това време, провеждани из страната 
сред изключително широка и ентусиазирана младежка публика.

К. Л.
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НОВИ ТЕАТРАЛНИ ХОРИЗОНТИ

В България, през април 1956 г., само два месеца след XX конгрес 
на КПСС, е проведен Априлският пленум на ЦК на БКП, насочен сре-
щу култа към личността, включително и срещу Вълко Червенков. 
Схемите са разкритикувани. Вече може да се твори по-свободно. За-
духва априлският вятър на промяната. Шейсетте години са белязани с 
културен подем в световен мащаб.

Още към края на 1953 г. творците започват да правят опити да изме-
нят ситуацията. Между образите алегории на партийните идеологеми на 
сцената започват да се промъкват и героите на „Три сестри“ и „Вуйчо Ва-
ньо“ на Антон П. Чехов, „Ревизор“ на Николай В. Гогол, „Ромео и Жули-
ета“, „Сън в лятна нощ“ и „Крал Лир“ на Уилям Шекспир, „Дон Карлос“ 
на Фридрих Шилер, „Салемските вещици“ на Артър Милър, „Нора“ и 
„Призра ци“ на Хенрик Ибсен, „Горещо сърце“ и „И най-мъдрият си е мал-
ко прост“ на Александър Н. Островски, „Антигона“ на Софокъл, „Идеал-
ният мъж“ на Оскар Уайлд, „Сирано дьо Бержерак“ на Едмон Ростан и др.

„Сън	в	лятна	нощ“	от	У.	Шекспир,	реж.	Кр.	Мирски,	
Народен	театър,	1957
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„Сирано	дьо	Бержерак“	от	Е.	Ростан,	реж.	Ст.	Сърчаджиев,	
Народен	театър,	1960

Към средата на 50-те години диктатът на партийната пиеса и яр-
остната борба срещу формализма, сковаващи творческата фантазия, 
позатихват.

Въпреки репресиите, цензурата, усилията за канонизиране и ка-
нализиране на изкуството по време на късния сталинизъм, се оказва, 
че творците в социалистическия лагер успяват да съхранят индиви-
дуалния си творчески потенциал и не се стига до желаната от власт-
та унификация и универсален модел, до някаква единна естетическа 
система.

Още от края на 50-те и през 60-те години енергиите се възстано-
вяват и се достига до известен мълчалив компромис между властта и 
театъра; негласно са разрешени всички реалистични, натуралистич-
ни и модернистични постановки, при условие че експерименталните 
иновации не стигат твърде далеч и се спазват политическите и морал-
ните норми, установени от властта. Дори хуморът и „конструктивна-
та сатира“ са приети.

През периода в страните със социалистически режими се дава 
много по-голяма свобода на театрите в провинцията, отколкото на 
столичните театри. Въпреки че контролът над тези алтернативни 
пространства се осъществява чрез ограничения публичен достъп, 
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талантливи режисьори и актьори, именно от периферията, отпра-
вят своите послания към съвременниците си. Показателни в това от-
ношение са полските театри „Крикот-2“ в Краков, основан 1955 г. 
от Тадеуш Кантор и „Театър на 13-те реда“ в Ополе, основан 1958 
г. от Йежи Гротовски. Тези опити са първите прелетни птички, въз-
вестили размразяването и пролетта на 60-те години. Те се оказват 
значими двигателни сили за промяна в театъра и от двете страни на 
„желязната завеса“, въпреки започналата да се издига през 1961 г. 
Берлинска стена.

В България тези общи настроения и тенденции за света и за раз-
цепената на две половини Европа неминуемо дават своето отражение.

Важен фактор за развитието на българския театър през този пери-
од е създаването на мрежа от нови театри в столицата, алтернативни 
на официозния Народен театър. В София, основаният още през 1945 г. 
„Народен театър за младежта“, както и „Театър на народната армия“, 
основан 1950 и станал държавен през 1952 г., набират скорост. От из-
ключително значение за развитието на българския театър и на ак-
тьорското изкуство е появата на „Сатиричен театър“ през 1957 г., как-
то и на Театър „199“ през 1965 г., „Театър на поезията и естрадата“ 
през 1966, преименуван в Театър „София“ през 1969 г., Театър „Съл-
за и смях“ през 1967 г. и др. В тези нови театрални пространства става 
възможно да се експериментират нови театрални форми и актьорски 
техники.

Размразяването в българския театър до голяма степен е свързано 
с постановките на тези театрални сцени, както и представленията на 
някои други извънстолични формации, където още от средата на 50-
те години започват да се събират „единомишленици“. Прокламатори 
на нови търсения в театъра са режисьорите Методи Андонов, Любен 
Гройс, Леон Даниел, Юлия Огнянова, Гриша Островски, Сашо Стоя-
нов, Вили Цанков, Асен Шопов и др.

Голям тласък в разкрепостяването на българския театър в края 
на 50-те дава така наречената „Бургаска група“ на младите режисьо-
ри Юлия Огнянова, Методи Андонов, Леон Даниел и Вили Цанков, 
които два сезона работят в Бургаския театър (1957–1959) и провеждат 
експерименти в областта на театралния език в своите представления 
по съвременна българска, съветска и световна драматургия като: „Оп-
тимистична трагедия“ на Всеволод Вишневски; „Човекът, който до-
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„Тайни“	от	Б.	Дановски	и	Петър	Славински,
реж.	Методи	Андонов,	Леон	Даниел,	Юлия	Огнянова	и	Вили	Цанков,	1958

несе дъжд“ на Ричард Неш; „Тайни“ от Боян Дановски и П. Славин-
ски; „Лисицата и гроздето“ на Гийермо Фигейреду; „Чудак“ на Назъм 
Хикмет; „Всяка есенна вечер“ на Иван Пейчев; „Заровено слънце“ на 
Орлин Василев; „Къщата на сенките“ на Иван Свежин (Теофилов); 
„Барабанчица“ на Афанасий Салински; „Светът е малък“ на Иван Ра-
доев; „Разузнаване“ на Лозан Стрелков и др.

След постановката на „Сизиф и смъртта“ по Робер Мерл през 
1959 г. групата е разпусната като неприемлива за властта. Творци-
те са обвинени във формализъм, в това че се плъзгат главно по лини-
ята на външни, фрапантни ефекти и стигат до груб натурализъм за 
сметка на художественото изявяване на идейния замисъл на пиеса-
та. В постановките по неправилен начин, според нормативистите, се 
представят двете антагонистични класи и се допускат политически 
грешки. Все пак за кратък период режисьорите от Бургаската гру-
па се превръщат в символ на нонконформизма, на размразяването 
в театъра. Те търсят нов театрален език, по-комуникативна връзка 
и зрителско съучастие, което неминуемо повлиява на развитието на 
сценичното изкуство и откриването на нови изразни средства. Мла-
дите творци искат да бъдат в крак с модерните тенденции в европей-
ския и световен театър.
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Друга алтернативна трупа по-късно през 60-те години на ХХ век 
са творците от „Театъра на поезията и естрадата“ с художествен ръ-
ководител Андрей Чапразов и режисьор Леон Даниел. Първото пред-
ставление е рецитал по българска възрожденска поезия „Корени“. В 
новия театър са представени „Малки трагедии“ по Пушкин, „Есна-
фи“ на Горки и др. Тези спектакли са експериментални. Актьорите 
рецитират, танцуват, пеят рок песни. Това е насочено към промяна на 
обществените нагласи и мислене.

Животът на този театър е кратък. Той е разформиран и някои актьори 
преминават в новосъздадения театър „София“.

Тези прояви представляват нов полъх на свобода и се приемат ра-
душно от зрителите. Всичко това се счита за ново, революционно.

Немалко значение в развитието на театъра през 60-те, в противо-
вес на масовото социалистическо изкуство, има развитието на камер-
ните сцени и постановки, често по западноевропейска драматургия. 
В края на 60-те години в Народния театър е открита камерна сцена 
на IV етаж. Театър от такъв тип е и „199“ (с 199 места), основан през 
1965 г. Това е отворена сцена, на която творци от различни театри мо-
гат да представят камерни произведения. В този театър редица актьо-
ри имат забележителни постижения.

„Малки	трагедии“	по	Пушкин,	режисьор	Леон	Даниел,
Театър	на	поезията	и	естрадата,	1966
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Апостол	Карамитев	и	Невена	Коканова
във	„Варшавска	мелодия“	от	Л.	Зорин,
реж.	Димитрина	Гюрова,
театър	„199“,	1967																																																																

В резултат на динамичните политически и културни промени в 
световен мащаб, в театъра настъпва раздвижване. През 60-те години 
нови послания, различни от налаганите постулати, носят постановки-
те: „Уестсайдска история“ от А. Лорентс и Ъ. Леман, режисьор Крикор 
Азарян; „Двама на люлката“ от Гибсън и „Цената“ от А. Милър, режи-
сьор Моис Бениеш; „Буря“ от У. Шекспир, режисьор Любен Гройс; „По-
сещението на старата дама“, Фр. Дюренмат и „Хамлет“ от У. Шекспир, 
режисьор Леон Даниел; „Смъртта на търговския пътник“ от А. Милър, 
режисьор Николай Люцканов; „Обърни се с гняв назад“ от Дж. Осбърн, 
режисьор Красимир Спасов; „Пътник без багаж“ от Ж. Ануи, режисьор 
Филип Филипов; „Хенрих IV“ от Л. Пирандело, режисьор Енчо Халачев; 
„Драконът“ от Е. Шварц, режисьор Слави Шкаров; „За мишките и хора-
та“ от Дж. Стайнбек, режисьор Асен Шопов и др. В тях театърът има въз-
можност да представи на зрителите по-дълбоко душевността и терзания-
та на съвременния човек, неговите съпротиви срещу несправедливостта 
и насилието не само отсам, но и оттатък „желязната завеса“. По този на-
чин публиката успява да се докосне до търсенията в световния театър.

През 70-те години репертоарът става далеч по-разнообразен. По-
ставят се класически и съвременни пиеси от световната драматур-
гия. Новаторски дух носят представленията „Двамата веронци“, „Ро-
мео и Жулиета“ от У. Шекспир, „Мизантроп“ от Ж. Молиер, режисьор 
Л. Гройс; „Човекът си е човек“ от Б. Брехт, режисьор Младен Киселов; 
„Полет над кукувиче гнездо“ от Д. Васерман и „Трамвай желание“ от Т. 
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Уилямс, режисьор Красимир Спасов; „Коварство и любов“ от Фр. Ши-
лер, режисьор Асен Шопов; „Ричард II“ от У. Шекспир, режисьор Вили 
Цанков; „Малкият Махагони“ от Б. Брехт, реж. Димитър Гочев и др.

Започват да се поставят и нови български пиеси, насочени към съ-
времието, към социалните проблеми. Сред тях са спектаклите по дра-
матургични творби на Константин Илиев, Недялко Йорданов, Георги 
Марков, Иван Пейчев, Валери Петров, Йордан Радичков, Иван Радо-
ев, Радой Ралин, Никола Русев, Станислав Стратиев, Иван Теофилов, 
Стефан Цанев и др. От сцената са отправяни критики към обществе-
ните недъзи на социалистическото общество, което не е подминавано 
без забележки от страна на нормативистите. Има дори спирани спек-
такли дни преди премиерата или на някое от поредните представле-
ния. Цензурирани поради различни „грешки“, „слабости“ и отклоне-
ния от социалистическия канон, са пиесите: „Истинският Ивайло“ 
(1962 г.), „Процесът против богомилите” (1968–1969 г.), „Любов-
ни булеварди“ (1983 г.) от Ст. Цанев; „Табу“ (1965 г.) от Ст. Цанев и 
К. Павлов; „Грешката на Авел“ (1963 г.) от Е. Манов; „Поетът и пла-
нината“ от Ив. Свежин (Теофилов) (1964 г.); „Ние не вярваме в щър-
кели“ (1966 г.) от Н. Йорданов; „Комунисти“ (1969 г.), „Аз бях той“ 

„Смъртта	на	търговския	пътник”	от	Артър	Милър,
реж.	Николай	Люцканов,	Народен	театър,	1964

30.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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(1969 г.) от Г. Марков; „Двоен креват за Адам и Ева“ (1969 г.), „Ромео 
и Жулиета“ и „Петрол“ (1968 г.) от Никола Русев; „Хиляда метра над 
морето“ от П. Маринков (1982 г.); „Чудо“ (1982 г.) от И. Радоев; „Об-
раз и подобие“ (1986 г.) от Й. Радичков и др.422

През периода част от българските драматурзи се обръщат към коре-
ните, към архетипите, пишат пиеси изпълнени с притчови, алегорични 
и фантастичи елементи. Тези произведения до голяма степен са продъл-
жение на поетичната драма, появила се в българския театър през първата 
половина на ХХ век с творбите на Антон Страшимиров, Петко Тодоров, 
Георги Райчев, която отразява стремежа към свобода на индивида и коп-
нежите за по-различни, магически светове. В тези текстове се свързват зе-
мята и космосът, така че необузданият дух да се откъсне от жестокия свят 
и да полети във фантазни пътешествия. Изпълнени с алюзии, метафори и 
алегорични образи са спектаклите по пиеси на Иван Пейчев, Валери Пет-
ров, Никола Русев, Йордан Радичков, Иван Свежин (Теофилов) и др.

Йордан Радичков е един от най-оригиналните български драма-
турзи през втората половина на ХХ век. Неговите пиеси включват 
фантастични, фолклорни, митологични, библейски и магически еле-

„Човекът	си	е	човек”	от	Б.	Брехт,	реж.	Младен	Киселов,
Народен	театър	за	младежта,	1974

422 Попилиев, Ромео. Цензурата по времето на комунизма, или режимът на забранява- 
не – позволяване. – София: Рива, 2018.
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„Когато	розите	танцуват“,
Валери	Петров,	реж.	Гриша	Островски,

																Държавен	сатиричен	театър,	1961

менти по начин, по който остават неразбираеми и неясни за партийните 
цензури. Представленията по някои от неговите пиеси, в които се пре-
плитат метафори, чудеса, катаклизми и алюзии понякога будят съмне-
ния у нормативната критика и са обвинявани в бягство от реалистич-
ното отразяване на социалистическата действителност, но властта не 
смее да ги забрани, поради страх от обвинения в некомпетентност и 
нерзбиране на странния Радичков философско-библейски абсурден 
свят. В „Суматоха“ (1967 г.), „Януари“ (1973 г.), „Лазарица“ (1977 г.), 
„Опит за летене“ (1979 г.), „Образ и подобие“ (1986 г.) и др., Радичков 
изследва връзката между хората, времето, природата и космоса, про-
тивопоставя живота и смъртта, познатото и непознатото, реда и хаоса, 
земния живот и извънземното съществуване. Той използва фолклорни 
и фантастични образи, както и библейски мотиви.

Спектакълът „Суматоха“ на Радичков от 1967 г. предизвиква лави-
на от реакции в публичното пространство, а също така и сред партий-
ния елит. Нормативистите критикуват пиесата, защото в нея селянинът е 
представен като освирепял, див, примитивен, без възвишени мисли, об-
разите са изкривени, деформирани, има сцени, в които се вижда как се 
потъпква човешкото достойнство.423 Като цяло обаче театралното съсло-
вие и зрителите приветстват неудържимия възторг и  изумление, вътреш-
ното съпротивление и радостта, която предизвиква представлението.

423 Четвърти национален преглед на българската драма и театър. Театър, № 10, 1969, с. 5.
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„Суматоха“,	Й.	Радичков,	Сатиричен	театър,	
режисьор	Методи	Андонов,	1967

Режисьорите чрез притчовите и алегорични постановки по Ра-
дичков изразяват своето критично отношение към комунистическия 
режим. Й. Радичков е наричан „софийския Кафка“ и „театралния 
еретик“, заради своето иронично, гротескно и критично отношение, 
както и за своя нон-конформизъм и ексцентричност. Той разчупва 
официалните драматургични и сценични норми и позволява изграж-
дането на поетичен и свободен свят на чудеса, дарява театралните 
творци с оръжие за противопоставяне на унифицирането и контрола.

Публиката, отегчена от сивия поток на социалистическо изкуство 
от пе риода на стагнация в края на 40-те и началото на 50-те години, е 
жадна за всичко ново, интересно, увлекателно, вълнуващо. За нея те-
атърът е извор на идеи, на бунт, отражение на мечтите ѝ за по-друг 
свят. В условията на Студена война, когато по средата се въздига Бер-
линската стена, театърът се превръща в остров, където инакомисле-
щите могат да се съпротивляват, да се включат в световната култура, в 
очакване на краха на една абсурдна тоталитарна империя.

Й. С.
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ОТДУШНИКЪТ „САТИРИЧЕН ТЕАТЪР“

С основаването на Сатиричния театър в София със заповед № 
ХVII-Д-997 на Министерство на културата от 28.11.1956 г.424 комедия-
та, която е рядко явление за социалистическата култура в предхожда-
щите години, се завръща на сцената.

Сатиричният театър е замислен с „особено пред назначение“. Не-
гова задача, по думите на режисьора Младен Киселов, е да бъде „из-
важдано енергично на сцената и заклей мявано със средствата на те-
атъра лошото, низкото, грозното, остарялото, негодното, мъртвото, 
наслоено по дъното или все още мътещо водата на бурно течащия ни 
живот“425.

Идеята за Сатиричен театър се заражда сред група млади писате-
ли, между които са: Димитър Чавдаров-Челкаш, Валери Петров, Радой 
Ралин – по това време още неизявени творци, групирани около вестник 
„Стършел“. Назрял е моментът да се създаде театър, който да въплъща-
ва общественото мнение, театър от типа на вестника – хумористичен, 
критичен, карикатурен, остро съвременен. През ноември 1952 г. режи-
сьорът Анастас Михайлов е поканен от редакцията на в. „Стършел“ 
във връзка с подетата инициатива за създаване на сатирична естра-
да. По молба на Нейчо Попов той нахвърля проект за бъдещия театър, 
който да бъде честна, чиста, ярка, жива и злободневна проява на кри-
тика и самокритика и популяризация на родния и чуждестранния кла-
сически хумор във формата на миниатюри (малки форми, леки, „пор-
тативни“). Съставът да е от млади актьори с талант, етически качества, 
ентусиазъм, с нов подход, искрени, правдиви, бързоработещи, иници-
ативни, способни на трескави темпове на работа, себеотрицание и из-
вестна жертвеност, които да не са случайно събрани, а подбрани още 
като абсолвенти. Те биха могли да бъдат второкурсници и третокурс-
ници най-вече от Държавното висше театрално училище и Музикална 

424 Заповед № ХVII-Д-997 на Министерство на културата от 28.11.1956. Централен 
държавен архив, фонд 1555, опис 1, а. е. 11, лист 62.

425 Брошура „25 години сатиричен театър“. – София: Държавен сатиричен театър, 1982, с. 4.
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академия, такива, които биха имали приложение само в такъв театър. 
Те трябва да бъдат обединени от единен дух, метод, подход, идейно-ху-
дожествено възпитание, с нов вкус, да са чисти от плесента на старо-
модния буржуазен вкус. За такъв театър, който да бъде художестве-
но ръководен и чийто репертоар да бъде определян от редакцията на 
в. „Стършел“, според неговите създатели, освен постоянен актьорски 
състав, са необходими: салон, постоянен оркестър, конферансие.426

Започват репетициите под ръководството на Анастас Михайлов. 
Други членове на екипа са Нейчо Попов, Ицхак Финци, Хари Торома-
нов, Леон Конфино, Аврам Пинкас, Иван Рачев, Павел Дубарев, Гри-
гор Вачков, Петър Пейков, Досю Досев и др. Подготвяният спектакъл 
представлява композиция от различни сценки. В работата се включва и 
режисьорът Стефан Сърчаджиев. Представлението със заглавие „Стър-
шелов театрален спектакъл“ е насрочено за началото на март 1953 г. 
Премиерата някак символично е осуетена на 5 март от смъртта на Ста-
лин и се състои малко след това на 16 март в салона на театър „Балкан“.

Представлението има огромен успех. Излизат редица отзиви. В 
българското културно пространство се случва нещо ново, нещо обна-
деждаващо.

С това представление, което има кратък живот и е спряно от По-
литбюро, началото на българския сатиричен театър е положено, но 
ще минат още няколко години до неговото официално откриване.

Програма	и	афиш	„Стършелов	театрален	спектакъл“

        

426 Михайлов, Анастас. Театърът: Изживяно и изстрадано. – София: Вулкан-4, 1994, 
141–165.
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„Баня“	на	Вл.	Маяковски,	реж.	Стефан	Сърчаджиев,
откриване	на	Сатиричния	театър,	1957

Театърът за първи път с априлски повей разтваря врати на 7 април 
в салона на филиала на Народния театър „Васил Кирков“ (днешен те-
атър „Сълза и смях“) през пролетта на 1957 г. с постановката на Сте-
фан Сърчаджиев „Баня“ на Вл. Маяковски. В спектакъла към трупата 
вече са се присъединили и останалите артисти от това поколение зна-
кови комици.

Постановките на Сатиричния театър стават популярни най-вече с 
ярката игра на новото актьорско попълнение в театъра в лицето на Ге-
орги Парцалев, Георги Калоянчев, Григор Вачков, Енчо Багаров, Кон-
стантин Коцев, Леда Тасева, Нейчо Попов, Стоянка Мутафова, Татяна 
Лолова, Невена Коканова и др.

Емблематични са спектаклите от края на 50-те и 60-те години: 
„Баня“ (1957 г.), „Дървеница“ (1959 г.), „Мистерия Буф“ (1967 г.) на 
Маяковски; „Дванадесетте стола“ по Илф и Петров (1958 г.); „Пред-
ложение. Сватба. Юбилей“ на Чехов (1960 г.); „Чичовци“ на Вазов  
(1960 г.); „Удържимият възход на Артуро Хи“ на Брехт (1961 г.); „Ми-
хал Мишкоед“ на Доброплодни (1963 г.); „Смъртта на Тарелкин“ на 
Сухово-Кобилин (1965 г.); „Много шум за нищо“ на Шекспир (1965 г.); 
„Ревизор“ на Гогол (1966 г. ) и др. В трупата работят режисьорите Ме-
тоди Андонов, Асен Шопов, Младен Киселов, Гриша Островски и др.
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„Ревизор”	от	Н.	В.	Гогол,
реж.	Методи	Андонов,
Сатиричен	театър,	1966																														

Едно от най-големите достойнства на Сатиричния театър от този 
период, особено след средата на 60-те години, е, че той популяризира 
съвременната българска комедия.

Откриването на новата театрална сграда през 1966 г. е отбеля-
зано с постановката „Обличането на Венера“ на Добри Жотев, реж. 
Леон Даниел. Това е спектакъл фойерверк с музика, песни и танци. 
На живо свири първата българска рок група „Бъндараците“. Един от 
участниците разказва, че това е бомбата на сезона. Играе се винаги на 
препълни салони. Аплодисментите не секват. С този спектакъл съз-
дателите чувстват, че подтикват младите хора към свобода на духа. 

„Обличането	на	Венера“	на	Д.	Жотев,	реж.	Леон	Даниел,	
Сатиричен	театър,	1966
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Всъщност такова е посланието на пиесата и музиката – да предаде 
духа на рокенрола.427 

Сред спектаклите на Сатиричния театър по съвременни българ-
ски пиеси, в които се търси нов сценичен език и които се радват на 
силен обществен резонанс, са: „Когато розите танцуват“, Валери 
Петров (1961 г.); „Импровизация“ на Валери Петров и Радой Ралин 
(1962 г.); „Суматоха“ (1967 г.), „Януари“ (1973 г.), „Лазарица“ (1977 
г.) на Радичков; „Ромео, Жулиета и Петрол“ на Иван Радоев (1968 г.); 
„Старчето и стрелата“ на Никола Русев (1969 г.). Пиесите на Станис-
лав Стратиев „Римска баня“ (1974 г.), „Сако от велур“ (1976 г.), „Рейс“ 
(1979 г.) стават изключително популярни. „Великденско вино“ (1978 
г.) и „Одисей пътува за Итака“ (1985 г.) на Константин Илиев; „Про-
цесът срещу богомилите“ (1969 г.) и „Последната нощ на Сократ“ 
(1986 г.) на Стефан Цанев; „Мата-Хари“ (1982 г.) на Недялко Йорда-
нов засягат съвременни проблеми чрез връщане към миналото. Тези 
плахи протести срещу властта насърчават обществото да участва чрез 
театъра в разобличаване недъзите на съвременното социалистическо 
общество.

Благодарение на този род сатирични постановки започват да се из-
тъкват съществени недостатъци на новия строй, което намира широк 
обществен резонанс и подкрепа. Критиката обикновено не е директна. 

„Импровизация“,
Валери	Петров	и	Радой	Ралин,	

																																															реж.	Гриша	Островски,	1962

427 Янев, Румен. Вкусът на времето. Щурците – българската рок легенда. – София: 
Парадокс, 2007, с. 23.
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Плакат	за	„Римска	баня“	
от	Станислав	Стратиев,
реж.	Нейчо	Попов,
художник	Людмил	Чехларов,
Сатиричен	театър,	1974																																																					

Тя се чете от публиката „между редовете“ на произнасяния текст на 
сцената. Зрителят открива в метафоричните и алегоричните сценич-
ни образи сходни на обкръжаващата го социалистическа действител-
ност явления.

Сатиричният театър утвърждава свое собствено лице. Актьорите, 
заедно с режисьорите, се опитват да разработят специфичен ярко ко-
медиен език, основан на пародията, хиперболата, абсурда, гротеската.

По това време никой театър няма по-висока, абсолютна и край-
на точка на политическа непримиримост като Сатиричния, разкрити 
„косвено“ чрез деформиращото отражение на обществените недъзи и 
човешките слабости.

Със създаването на Сатиричния театър на културния небосклон 
изгрява един уникален феномен, появява се едно място, където хумо-
рът е основно оръжие за социална критика, където хората се сближа-
ват и чрез изкуството се опитват заедно да оказват съпротива срещу 
наложилите се канони. Комиците излизат под прожекторите не само в 
театрите, но и по естрадните сцени, в киното и по телевизията. Те ста-
ват любимци на публиката през следващите десетилетия.

Й. С.
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ОБЩЕСТВЕНАТА РОЛЯ  
НА МОНУМЕНТАЛНИТЕ ИЗКУСТВА

Паметници, стенописи, мозайки в обществена среда съпътстват фор-
мирането на представи за общности – религиозни, държавни, нацио-
нални, съсловни. Образи на божества и владетели, на военни победи и 
национални герои, са поръчвани на прочути с таланта си творци. В мо-
дерните държави художествените творения в обществена среда изразя-
ват водещата идеология и ценностите, които тя налага.

Преди Втората световна война, през 30-те години, се засилва ин-
тересът към изкуството в публична среда. В страни с тоталитарно 
управление държавно спонсорираните поръчки преобладават. Добър 
пример в това отношение са произведения, пропагандиращи фаши-
зма в Италия, националсоциализма в Германия и комунизма в Съвет-
ския съюз. Но при друг тип общества държавно спонсорирани може 
да са монументални реализации в подкрепа на социални каузи, как-
то и монументално-декоративни творби, които нямат строго изразена 
политическа мотивация. Значителен форум за този вид изяви е Све-
товното изложение в Париж през 1937 г. със стенописите на Фернан 
Леже, Раул Дюфи, Робер Делоне, Соня Делоне и др.428

По времето на комунизма, с утвърждаването на единна управлява-
ща идеология, монументалните изкуства в България придобиват особена 
значимост. На тях се възлага утвърждаването на комунистическата пар-
тия и нейната всестранно разпростираща се власт, както и неоспоримата 
принадлежност на страната към съветската зона на влияние. Преформу-
лирането на символната структура на градските центрове и на други мес-
та, определяни като исторически, създаването на пространства за нови 
ритуални практики е задача от първостепенна важност. Обществената 
роля на монументалните изкуства е потвърдена и от създаването в Дър-
жавната художествена академия през 1947 г. на самостоятелна специал-

428 Kenna, Carol. Mural: Europe, after c. 1930. In: The Dictionary of Art Grove. Oxford 
University Press, 1996, vol. 22, 331–334.
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ност „Стенопис“, под ръководството на специализиралия в Берлин Геор-
ги Богданов. Събитие в тази област е срещата на българската публика с 
мексиканските стенописци. Славата и влиянието на Диего Ривера, Давид 
Сикейрос, Хосе Ороско отекват в София с изложбата през 1955 г.429

Местата, идейната програма, иконографията и стиловите особе-
ности на монументалните творения са регулирани от многобройни зако-
нови разпоредби. Проектите за паметници, стенописи и други произве-
дения в обществена среда, за конкурс или контрактация, се разглеждат 
и потвърждават от централизирани държавни комисии. През десетиле-
тията на комунистическо управление монументалните произведения се 
променят по форма и стил, мащаби и материали. Със смяната на някои 
акценти в официалната идеологическа  програма, се променя и преобла-
даващата тематика. Но постулатите за „водещата роля на комунистиче-
ската партия“ и за ненакърнимата обвързаност със Съветския съюз, как-
то и централизирания властови контрол на проектите за монументални 
произведения, са общи за целия период.

В началното десетилетие на новото управление основни за идеоло-
гическата програма са образите на вожда – сред примерите са паметни-
ците на Сталин в Димитровград и Варна от 1950 г., на Ленин в Перник 
от 1957 г. (Секул Крумов, арх. Неделчо Паскалев) и др. Мобилизира-
ни са изявени скулптори и архитекти. Мавзолеят на Г. Димитров (арх. 
Георги Овчаров, портрет на Г. Димитров, мозайка, от Иван Ненов), 
издигнат през 1949 г. по образец на Лениновия мавзолей в Москва, е 
най-мащабното творение от това време. Характерни за този момент са 
и многобройните паметници на съветската армия в: Стара Загора (1949 
г.), Сливен (1952 г.), Пловдив – наречен „Альоша“ (1956 г., Васил Радо-
славов) и др.430. В София (1958 г., Мара Георгиева и Васка Емануилова 
– централната група; Иван Фунев, Любомир Далчев, Петър Дойчинов, 
Васил Зидаров, художник Борис Ангелушев, арх. Данко Митов, Иван 
Васильов, Любен Нейков, Борис Капитанов) монументът е разгърнат 
пространствено в няколко елемента. Стилово се вписва в тенденцията 
на академичния реализъм, привидяна в случая като съответстваща на 
съветската доктрина на социалистическия реализъм. 

429 Аврамов, Димитър. Летопис на едно драматично десетилетие. – София: Наука и 
изкуство, 1994, с. 50–66.

430 Сведенията за паметниците до 1978 г. са от Иванова, Венета. Българска монументална 
скулптура. – София: Български художник, 1978.
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Мавзолеят
на	Г.	Димитров,	1949,
арх.	Георги	Овчаров;
с	участието	на	Рачо
Рибаров	и	Иван	Данчов.
Пощенска	картичка,
1977.																																															

Галерията на комунистическите ръководители е редуцирана с от-
хвърлянето на „култа към личността“ – образите на Сталин и Вълко 
Червенков, например, отпадат от репертоара. Като образ на вожда на 
българската комунистическа партия се налага Георги Димитров – па-
метниците му в Казанлък (1956 г., Димитър Динков, Димитър Цон-
ков и Злати Денчев), Димитровград (1973 г., Злати Денчев, Димитър 
Димов, Иван Кесяков), Хасково (1975 г., Александър Апостолов, арх. 
Иван Николов и Николай Антонов) и др., следват обичайно иконогра-
фия на изправена фигура, често жестикулираща патетично. Паметни-
ците на Димитър Благоев са също многобройни.

За 100-годишнината от рождението на Ленин, чествана официал-
но през 1970 г., в столицата и други градове са поставени още негови

Портрет	на	Г.	Димитров	в	Мавзолея,	1949,	
мозайка,	художник	Иван	Ненов.

																																																								Пощенска	картичка,	1972.
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паметници: в София (1971 г., Лев Кербел, съветски скулптор, арх. Петър Та-
шев), в Сливен (1970 г., Секул Крумов, арх. Неделчо Паскалев), в Стара За-
гора (1970 г., Мара Георгиева), в Пловдив (1970 г., Любомир Далчев), в Русе 
(1972 г., Борис Караджа, арх. Белчо Петров и Светозар Панайотов) и др.

Партизанските паметници, множество на брой през 60-те години, 
в някои случаи се разгръщат в архитектурно-монументални компле-
кси. Пример в това отношение е Паметникът на Балванската битка в 
с. Балван (1963 г., Секул Крумов, арх. Василий Тихолов, Константин 
Търпенов и Стефан Матеев)

През 60-те и 70-те години в световен мащаб се наблюдава ново ожи-
вление на монументалната живопис и други форми на изкуство в общест-
вена среда. Отвъд Желязната завеса в либералните условия на гражданско 
общество темите и местата се обсъждат и решават от различни общности 
и общини. У нас в условията на централизирано управление, тематична 
новост през 60-те години е представянето на комунистическата държава 
като логично продължение на Средновековната българска държава с ней-
ните велики моменти, както и на борбите за църковна и национална неза-
висимост през ХІХ век. Малко по-късно към това „родословие“ се доба-
вят и тракийските царе, прославяни с техните съкровища. Така времето 
на комунизма в България се очертава като следващ и възходящ етап в про-
греса в държавността. Ханове и царе, книжовници, зографи и борци за не-
зависимост влизат в образния репертоар на паметникови скулптури, сте-
нописи и мозайки. Монументалните образи, интегрирани в проектите на 
всяка обществена сграда: завод, учебно заведение, библиотека, болница, 
общински център и т. н., внушават единна представа за история от позици-
ите на актуалната власт.

В края на 50-те и началото на 60-те години започва планирано стро-
ителство на курортни комплекси. Черноморските Дружба, Златни	пя-
съци, Слънчев	бряг, Албена	са съпроводени от планинско строителство 
на хотели и хижи. Националните традиции, представени през 50-те го-
дини в рустикален вариант, са заместени от функционална архитектура 
с вътрешен дизайн и монументални интеграции в модернистки образ-
ни идиоми431. Курортните пространства предоставят възможност за из-
вестно разнообразие по отношение на тематични и фигурални компо-

431 Beyer, Elke, Anke Hagemann. Sun, See, Sand… and Architecture. How Bulgaria’s Black Sea 
coast was turned into a turist product. В: Beyer, Elke, Anke Hagemann and Michael Zinganel, Ed. 
Seaside Architecture and Urbanism in Bulgaria and Croatia. Berlin, jovis Verlag GmbH, 2013, 57–118.
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зиции и дори за нефигуративни варианти в полето между декоративно и 
абстрактно. Материалите и техниките също са разнородни. Други прос-
транства с относително хлабава идеологическа зависимост по отноше-
ние на образната програма са новите спортни зали – зала „Универсиада“ 
в София (1961 г., арх. Александър Баров, Иван Иванчев, Иван Татаров, 
Дончо Владишки, художник Любомир Далчев), детските театри – Цен-
трален куклен театър, София (стенопис Енчо Пиронков, 1972 г.), библи-
отеките – Народна библиотека „Иван Вазов“, Пловдив (стенопис Тодор 
Панайотов и Любен Диманов, 1974 г.), са част от възможните примери.

Към средата на 70-те обществената роля на монументалните из-
куства става още по-отчетлива. Приема се мащабната многоетап-
на Национална комплексна програма за естетическо възпитание, 
на Комитета за култура, оглавен през 1975 г. от Людмила Живко-
ва432. През същата година към Комитета е основана Единна дър-
жавна комисия за изобразителни и приложни изкуства и архитектура. 
Предприема се цялостно картографиране на произведенията на мо-
нументалното изкуство в България с идея за подмяна на някои от тях и

Енчо	Пиронков,	
фрагмент	от	стенопис	в	Централен	куклен	театър,	София,	1972

432 Калинова, Евгения. Българската култура и политическият императив 1944–1989. – 
София: Парадигма 1, 2011, с. 310–312.
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Дом-паметник	на	българската		комунистическа	партия	
на	връх	Бузлуджа,	1981	г.	Арх.	Георги	Стоилов	и	колектив,	https://www.kulturabg.com/

създаване на нови433. Планира се официално честване на 1300	години	
от	създаването	на	Българската	държава. С увеличаването на дър-
жавните и общинските бюджети за тази цел434, както и с придобития 
художествен опит, архитектурно-монументалните проекти нарастват 
като брой и мащаб435.

Връзката на монументалните форми и архитектурата е обект на 
обсъждане, в което настойчиво се налага понятието „синтез“. През 
70-те са формулирани важни властови решения и постановления, 
провеждат се научни конференции за архитектурата, монументалните 
изкуства и художествения синтез.

От края на 70-те години започва преустройство на центровете на 
окръжните тогава градове. В това мащабно строителство изявата на 

433 Еленков, Иван. Културният фронт. – София: Институт за изследване на близкото 
минало, 2008, с. 396–397.

434 През 1974 г. е приет най-общ първи вариант на Програмата за естетическо въз-
пи тание, която през следващите години се конкретизира и преминава към изпълнение в 
последователни етапи. Виж: Еленков, Иван. Културният фронт. – София: Институт за 
изследване на близкото минало, 2008, с. 279–306.

435 През 70-те пантеонът „Братска могила“ в Пловдив (1974, Любомир Далчев, Ана Дал-
чева, Петър Атанасов, арх. Владимир Рангелов и Любомир Шинков), създава сложно ри-
туално пространство, в което са представени образи на Руско-турската война от 1877–1878 г. 
с участие на български опълченци.
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монументалните изкуства е значителна. Изграждат се нови, предста-
вителни домове на комунистическата партия. Иконографията на об-
разите и сцените, алегориите и символите, представящи историята 
на България и водещата роля на комунистическата партия, се разра-
ботва от екипи, в които участват историци, изкуствоведи, художници. 

Дом-паметникът на българската комунистическа партия на връх 
Бузлуджа, открит през 1981 г. в чест на Учредителният конгрес на 
Българската социалдемократическа партия, е най-мащабното сред 
тези творения. В създаването му участват впечатляващ брой общест-
вено изявени художници436. Днес, превърнат в руини, обектът, нари-
чан „летящата чиния“, поражда разгорещени спорове за ре-символиза 
цията и ре-апроприацията му437. Дом-паметникът на Бузлуджа и всич-
ки други монументи, изразяващи управляващата идеология от годи 
ните на комунизма, днес изискват преосмисляне на местата или инте-

Дом-паметник	на	българската	комунистическа	партия	
на	връх	Бузлуджа	днес.	Фотограф	Никола	Михов.	Проект	„Forget	your	Past”	
2009–2012,	http://www.bulgarianphotographynow.com/Portfolio/forget-your-past

436 Димитър Бойков, Михаил Бенчев, Величко Минеков, Валентин Старчев, Христо 
Стефанов, Йоан Левиев, Владислав Паскалев, Кънчо Кънев, Иван Кирков, Тома Върбанов, 
Александър Терзиев, Георги Трифонов, Иван Стоилов – Бункера, Иван Б. Иванов, Григор 
Спиридонов, Димитър Киров и Стоимен Стоилов и др.

437 Михов, Никола. Forget Your Past Монументалните паметници от времето на 
комунизма. – София: ИК „Жанет 45“, 2012.

31.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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гриране в музей – занимание, което е част от саморефлексията на об-
ществото и знак за трудностите, през които то преминава.

През същите години в идеологическите задания влизат и нови 
тематични полета, свързани с науката, „завладяването“ на космо-
са, творчеството, изкуствата, грижата за детските таланти. По отно-
шение на форма и стил няма строги предписания, стига идеологиче-
ското послание да е ясно. Тези практики са увенчани от Националния 
дворец на културата в София като цялостно произведение – синтез на 
архитектурата и монументалните изкуства438. НДК е изграден с осо-
бено голям финансов ресурс и открит през 1981 г. за кулминацията 
на честванията на 1300	години	България и 12-ия конгрес на Българ-
ската комунистическа партия. Големият брой художници, които рабо-
тят през тези години в областта на  монументалните изкуства, са въз-
наградени с финансовата щедрост на властта.

Паметник	на	Асеневци,	Велико	Търново,	1985.	Колектив:	Крум	Дамянов,	
Иван	Славов,	Владимир	Игнатов,	арх.	Георги	Гечев.

438 Арх. Александър Баров, Атанас Агура, Владимир Роменски; монументални 
интеграции от над 30 български художници.
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Иван	Кирков.	Пано	на	Централна	гара	в	София,	1974–1976	г.	Металопластика,	
200	кв.м.	Демонтирано	поради	преустройство	на	Гарата	през	2014	г.	

(Репродукция	в	книгата	„Съвременно	българско	монументално	изкуство	1956–
1986“.	Под	ред.	на	Христо	Стефанов	и	Максимилиан	Киров.	София,	1986.)

Наред с идеологически програмните творенията, в градска среда, 
в големи курорти и новопостроени хотели, се реализират и произве-
дения, които са част от най-добрия европейски опит на времето.

Те убягват на идеологическия императив посредством реториката 
на синтеза. През 70-те и началото на 80-те години усвоените нови худо-
жествени умения, по-голямото разнообразие на техники на стенописта 
(сграфито, класически фрескови техники), мозайката, витража, стък-
лопластиката, керамиката и текстила439, по-значителните мащаби, как-
то и разнообразието на местата създават условия за монументални реа-
лизации в модернистки образни идиоми, които впечатляват и днес. 

Сред изявилите се в тази област са Никола Буков, Колю Гецов, 
Екатерина Гецова, Вилиам Гетов, Николина Джелебова, Оля Колче-
ва, Иван Кирков и много други. Някои от тези творци получават 
художествено образование в чужбина – в Академията за при-

439 Ангелов, Валентин. Металопластика и керамика. Дърворезба и дървопластика. 
Художествен стенен текстил; Димитрова, Татяна. Стенопис и мозайка. Стъклопластика и 
витраж. – В: Съвременно българско монументално изкуство 1956–1986. Съст. Стефанов, 
Христо и Максимилиян Киров. – София: Държавно издателство „Д-р Петър Берон“, 1986,  
с. 71–105; 108–177.
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Тодор	Панайотов	и	Любен	Диманов.	Фрагмент	от	стенопис	в	Народна	
библиотека	„Иван	Вазов“,	Пловдив,	1974.	https://www.google.bg/search?q=

Народна+библиотека+Иван+Вазов+Пловдив 

ложни изкуства в Прага, в Будапеща и др. Те имат възможност да 
се формират в по-богата информационна среда. У нас, освен гостува-
щите изложби на приложни изкуства от Европа, се получават реди-
ца списания от Полша, Чехословакия, Унгария, достъпни в библиоте-
ките. Тези обстоятелства стимулират артистичните таланти.

През 1986 г. резултатите в областта на монументалните изкуства 
у нас са тържествено представени в мащабна изложба. „Съвременно 
българско монументално изкуство 1956–1986 г.) в зала „Фестивал-
на“ в София. Самата зала (1968 г., арх. Иван Татаров и Дончо Вла-
дишки, пластики горен бетон – Галин Малакчиев, Веса Воинска и 
Росица Тодорова) – внушително творение на архитектурно – худо-
жествения синтез, заедно с експозицията потвърждават още веднъж 
ролята на монументализма в тази епоха.

Днес, общественият интерес към една приключила ситуация в ис-
торията на монументалните изкуства у нас, изисква създаване на му-
зейни експозиции, в които отделното произведение да се разглежда и 
като „къс история“, и като съвременно въздействие. Музеи, в които да 
се отстояват възгледи за съвременността като модус на мислене.

И. Г.
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ЧЕРНОМОРСКИТЕ КУРОРТНИ КОМПЛЕКСИ  
И ЛИЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Данни за селищни структури по българското Черноморие съ-
ществуват от дълбока древност, a в началото на XXI век, крайбрежна-
та ивица е вече плътно застроена. Върху нея се разполагат градовете: 
Варна и Бургас, Балчик, Шабла, Каварна, Кранево, Несебър, Созопол, 
Свети Влас, Крапец, Дуранкулак, Равда, Обзор, Бяла, Шкорпиловци, 
Черноморец, Царево, Ахелой, Ахтопол, Приморско, Българево, Ки-
тен, Поморие, Лозенец, Синеморец, Варвара, Камен бряг, Резово, Тю-
леново и Емона, както и редица по-малки селища и комплекси.

Активно, планово развитие на крайморския туризъм в България 
започва едва през втората половина на XX век. Структурите на съз-
даденото през 1948 г. туристическо предприятие „Балкантурист“ са в 
основата на проектите и практиките за отдих и почивка в страната.

Строителството по черноморското крайбрежие започва през 50-те 
години. Изготвят се планове на Слънчев бряг, Дружба (сега „Св. св. 
Константин и Елена“), Албена, Русалка Несебър и Созопол, изграж-
дат се сгради и инфраструктура. Главен проектант на курорта „Злат-
ни пясъци“ е роденият през 1916 г. в София, архитект Георги Ганев440.

План	на	„Златни	пясъци“,	1956441

440 Пак там.
441 Ганев, Георги. Новият черноморски летовищен комплекс „Балкантурист“ в мест-

ност та „Златни пясъци“ край град Сталин. // Архитектура, 1956, бр. 4.
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Той завършва архитектура в Дрезден през 1939 г., а през 50-те години 
е ръководител на колектив в ЦАПО (ГЛАВПРОЕКТ).442 „... Основни-
ят и най-значим курортноустройствен фактор бе безспорно богатата 
природна даденост... Така проектантите ставаха сътрудници на при-
родата.“, пише в спомените си архитект Ганев443.

В средата на века, визията за курортното развитие е свързана с 
идеята за провеждане на „стопански туризъм“ – включващ големи 
групи от почиващи, насочени в специализирани по функция, обосо-
бени самостоятелни постройки и зони. В този период смесената типо-
логия „хотел-ресторант“ не се прилага често. Функцията на хотелите 
се ограничава главно до здравословен сън и общо ползване на т.нар. 
„дневни“ – общи зали предвидени на етажите и до рецепциите. Хра-
ненето и формите за забавление са изнесени от местата за спане в на-
рочни, често общи за комплекса здания.

В средата на века, възможностите на черноморското крайбрежие 
са отбелязани и извън страната. „Най-добрите произведения в стра-
ните с народна демокрация, като великолепните курортни комплекси 
в България – „Златните пясъци“ и „Слънчев бряг“ или в Румъния – „Ефо-
рия“ и други, като правило сполучливо съчетават в себе си функционал-
ната целесъобразност, техническото съвършенство и голямата външна

Изглед	от	„Слънчев	бряг“444                                      

442 Мандева, Венета и Любомир Владков. Златният курорт на България. – Варна: Бряг 
Принт ЕАД, 1997, с. 36–38.

443 Пак там.
444 Стоилов, Георги, Ангел Шарлиев. Архитектурата на нашите черноморски курорти: 

Бургаско крайбрежие. – София: Техника, 1975, с. 143.
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Хотел	„Глобус“,	проект	1958	г.,	
																																				арх.	Никола	Николов445

привлекателност“, коментира руската архитектка Самойлова446 през  
1960 г. А още в заглавието на статия за вестник „Ню Йорк Таймс“, през 
1962 г. Пол Ъндърууд заявява, че „България е Флорида на Черно море“447.

През следващите десетилетия, повечето от подходящите по релеф 
и дадености територии на крайбрежната ивица са застроени, а техни-
те селищни структури се уплътняват и днес.

Част от своеобразието на българските черноморски комплекси е 
обогатяването на профилактичните и здравните процедури, предви-
дени за туристите, с атракции и увеселителни формати. Проектират 
се нощни заведения с впечатляваща за времето си визия и индивидуа-
лен (понякога луксозен) характер. Акцентира се върху празнични съ-
бития и ваканционна атмосфера.

Така в Слънчев бряг започва ежегодно да се провежда музикален 
фестивал, който от 1967 г. носи името „Златния Орфей“. За негова сце-
на първоначално служи сградата на бар-вариетето по проект на архи-
тектите Михаил Соколовски и Евгени Зидаров (1965 г.) а впоследствие 
– проектирания от Вл. Радославов Летен театър (1969 г.). Под една или 
друга форма в музикалното събитие взимат участие популярни чуждес-

445 Стоилов, Георги, Ангел Шарлиев. Архитектурата на нашите черноморски курорти: 
Бургаско крайбрежие – София: Техника, 1975, с. 60.

446 За някои черти на социалистическия стил в архитектурата на страните с народна 
демокрация. // Архитектура, София, 1960, № 7, с. 21–22.

447 Underwood, Paul, New York Times, March 11, 1962, Section Resorts And Travel, Page 
XX22, Column.
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транни изпълнителни като Жилбер Беко, Джани Моранди, Ал Бано, Ху-
лио Иглесиас, Алла Пугачова и мн. др. Курортът „Златни пясъци“ пък 
добива допълнителна известност с провежданите на неговата терито-
рия авто-състезания от Рали „Златни пясъци“. В комплекс „Албена“ се 
организира конкурсът за красота „Мис България“. В другите краймор-
ски селища също се устройват младежки лагери, срещи и бригади, про-
веждат се разнообразни международни прояви.

През 70-те и началото на 80-те курортите по крайбрежието вече са из-
вестни и широко посещавани от летовници – семейства и туристически 
групи. Съгласно с маркетинговите тенденции на периода (редом с театрал-
ни и издателски формации, фабрики и предприятия), комплексите „Слън-
чев бряг“ и „Албена“ получават и своите печатни запазен марки. В случая, 
те са дело на един от големите ни автори – художника Стефан Кънчев.

В допълнение, в морските комплекси и селища са заснети някои по-
пулярни и обичани български филми. Такива са например продукции-
те „Петимата от Моби Дик“ (1970 г.), дело на Гриша Островски и Тодор 
Стоянов (сценарий Борис Априлов); „С деца на море“ (1972 г.) с автори 
Братя Мормареви и режисьор Димитър Петров; „Оркестър без име“ (1982 
г.), режисиран от Людмил Кирков, по сценарий на Станислав Стратиев.

Днес можем да оценим, че въпреки сложната ситуация и спе-
цификата на приложение, мащабите на социалистическото стро-
ителство за отдих са забележителни. Летовища, хотели, хижи, 
туристически обекти, почивни комплекси и станции се създават цен-
трализирано и целево – и в крайбрежната ивица, и в удачни планин-
ски и природни зони. Въпреки бурните промени и насищането на ур-
банизираните територии, решенията и вкусовете заложени в тяхното 
изграждане все още могат да се разчетат и сега.

В допълнение, летовищните комплекси разкриват специфичен, до-
някъде положителен аспект от лицето на България по време на кому-
нистическото управление. Именно в периода на социализма възниква 
(в известна степен парадоксалния) израз почивно	дело, с който се обо-
значават ведомствата и отделите отговарящи	за	провеждане	на	отди-
ха на трудещите	се. Макар и централизирано организирана, почивка-
та на море е социално достъпна и масово разпространена, а красотата 
и лекотата на ваканционния начин на живот са многократно възпявани.

С. Т.
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ТЕХНОЛОГИИТЕ  
И МАШИННАТА ЕСТЕТИКА

Често се казва, че изстрелването на Първия изкуствен спътник на 
Земята на 4.10.1957 г. поставя началото на Космическата ера. Разбира 
се, в ситуацията на Студена война, важни се оказват и други дати – из-
стрелването на първия човек в Космоса (Юрий Гагарин, 12.04.1961), 
или стъпването на Луната (Нийл Армстронг, 20.07.1969). Глобални-
ят стремеж към опознаване (и овладяване) на Космоса пък е фактор, 
повлиял на редица аспекти на живота през целия XX век: регистър от 
специфични научни търсения, развитието на високи технологии, съз-
даването на фантастични образи в изкуството – литература, театър и 
кино и пр.

Във втората половина на века, отделни тенденции в архитектура-
та и проектирането ѝ в България също са обвързани с идеята за ново	
развитие на технологията. Те се проявяват в различни времеви отря-
зъци и вариращи материални форми и се развиват в няколко направ-
ления:

• като обслужват новосъздаваните промишлено-технологични 
отрасли;

• като въвеждат процеси на индустриализация на строителство-
то (в проектирането и изграждането);

• и като естетически рефлексии.
През 50-те години, публично коментираните фабрични проекти 

в сп. „Архитектура“ са свързани предимно с леката (месокомбинати 
и стопански сгради) и с минната промишленост (например проекти-
ра се металургичният комбинат „Кремиковци“). През 60-те години 
фокусът пада върху профилирането и професионализирането на ин-
дустриалните дейности, както и широкото му представяне пред об-
ществеността. Именно тогава се изграждат комплексите на електро-
централи като ТЕЦ Марица Изток (1962 г.), ТЕЦ Русе Изток (1964 г.), 
ТЕЦ Варна и ТЕЦ Сливен (1969 г.). Появява се Движението за техни-
ческо и научно творчество на младежта (или ТНТМ), издава се вест-
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ник „Орбита“, построена е сградата на завод „Електроника“ в София. 
През следващото десетилетие е пуснат в действие АЕЦ Козлодуй 
(1974 г.)448. В този период български специалисти активно работят и 
по задания извън пределите на страната. Така, в някои африкански и 
азиатски страни, от тях са проектирани промишлени комплекси, язо-
вири, пътни и водни съоръжения, наред с отделни решения на об-
ществени сгради и градски центрове.

Индустриалните постройки след средата на века са със строго ра-
ционална визия, а предпочитаните материали за тяхното изпълнение 
са стъкло, метал и бетон, комбинирани с характерни каменни и алу-
миниеви облицовки. Същият тип машинна	естетика, в този момент се 
наблюдава и в множество обществени и административни сгради.

Във връзка с политическите решения в СИВ през 1967 г. в Бъл-
гария е създадено Държавно стопанско обединение „Изчислител-
на, Записваща и Организационна Техника“ (ДСО ИЗОТ). През 
70-те и 80-те години на века вече се поставя силен акцент и вър-
ху строи телството на промишлени сгради и научни центрове, свър-
зани с високи технологии. През 1973 г. е открит „Завод за перифер-

Макет	на	сградата	на	ЕНЕРГОПРОЕКТ,	1964	г.,	
проект	арх.	Методи	Писарски	и	колектив449

448 АЕЦ Козлодуй ЕАД, Начало >> За централата >> История. 2008 http://www.kznpp.
org/index.php?lang=bg&p=about_aec&p1=company_history (посетен на 21.06.2018).

449 Конкурс – Сребърен плакет „Кольо Фичето“. Конкурсен проект N:1, Проект за 
проектантски институт „Енергопроект“. // Архитектура, 1964, № 3, с. 28.
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Завод	„Електроника“	на	корицата	на	списание
	„Радио,	телевизия	и	електроника“,	№	9	1985	г450        

на техника“ – впоследствие „Завод за дискови запаметяващи устрой-
ства“ (ЗДЗУ) в Стара Загора, изграждат се и комбинати за електронни 
елементи и изделия в Ботевград, Правец, Пловдив.

От своя страна, индустриализираното проектиране и строителство 
на сгради води до нови вариации на архитектурните продукти и реше-
нията свързани с тях. В България, централизираната система за упра-
вление на бранша допълнително оказва влияние върху развитието му. В 
резултат освен различни форми на типови проекти, се разработват но-
менклатури за масовото панелно строителство. (Първият домостроите-
лен комбинат – ДК N:1, започва работа през 1963 г., а в края на 80-те го-
дини, в страната има близо 30 домостроителни комбината.)

									„Правец	82“,	в	училище	в	Русия451

450 Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RTE_9_1985_front_
cover.jpg, (посетен на 1.11.2018)

451 Wikimedia Commons: „Переславская неделя“ / В. С. Спиридонов / Wikimedia 
Commons / CC-BY-SA 3.0 (посетен на 1.11.2018) 
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Жилищна	сграда	по	номенклатура
Ос-68-Гл	–	новобрачни	семейства.
Предна	фасада.452                                                      

За разлика от анализа на технологията на строителството, до края 
на 70-те години в монографиите и албумите посветени на българската 
архитектура, почти не се срещат препоръки и описания по отношение 
на самото проектирането. В сборника от материали на националния 
преглед „30 години българска социалистическа архитектура“ (1975 
г.) в няколко абзаца на статията си „Нови методи в проектирането и 
строителството“ Борислав Стоянов отчита възможно приложение на 
машина или компютър в архитектурното проектиране. „Изследвани-
ята за приложението на електронно-изчислителна техника в архите-
ктурното проектиране се провеждат в Института за строителна ки-
бернетика453 още от 1968 година“, пише той. И обяснява: „Съставени 
са програми за оптимизация на планови решения на жилищни секции 
и едноетажни промишлени сгради на базата на минимално застроена 
площ; за автоматично определяне на количествата на довършителни-
те работи при едропанелните жилищни сгради, система от програми 
за решаване на жилищния проблем в Народна република България. “ 
Десет години по-късно е проведена специализирана Научно-техниче-
ска конференция с международно участие на тема „Съвременна ор-
ганизация, методи и средства за проектиране“ (1985 г.). В нея авто-
матизацията на проектиране и употребата на ЕИТ вече се отчита в 
по-голямата част от докладите, извършва се и прогнозиране на бъде-

452 Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlockOs-68-Gl_3.JPG 
(по сетен на 1.11.2018) 

453 Съгласно данни на ЦДА, Института по строителна кибернетика съшествува като 
самостоятелна организация в периода 1968–1976. В последствие функциите му се поемат 
от няколко отделни центъра и лаборатории. https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esr
c=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifwoupjc7UAhUFlxoKHS5LAJ4Q
FggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.archives.government.bg%2Fimages%2F1249914456.
doc&usg=AFQjCNGTPXXFVKfZI-zy62kH_9skV4hxiQ&sig2=mzoDWX0BTA1Y7xNOugwdkg 
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щи тенеденции. Така з. х. инж. Конфино препоръчва и развитието на 
проектантското дело по направление на: „усъвършенстване на сама-
та технология на проектирането, като за целта се използва максимал-
но електронно-изчислителна техника...“ Насоки за употреба на елек-
тронно – изчислителна техника (ЕИТ) има и в докладите свързани с 
териториално устройство, както и с инженерните строителни специ-
алности. А за архитект Л. Константинова от КНИПИАТ „Главпроект“ 
най-перспективният нов начин за разработване на проектна докумен-
тация е каталожното проектиране в неговите три разновидности: „ви-
зуално“, „моделно“ и „автоматизирано“.

През 1985 г. се появява първото компютърно списание у нас – „Ком-
пютър за вас“. Катедра „Автоматизация на инженерния труд“ във ВИАС 
е официално създадена през 1987 г.454, а в началото на 90-те години ком-
пютърните средства стават задължителна част от академичното обуче-
ние по архитектура и дизайн. Започват да се обмислят и екстериорни и 
интериорни решения на подходящите за компютърна среда сгради.

С времето, освен прякото приложение на подобрените техниче-
ски възможности, могат да се отчетат и някои вторични естетически 
рефлексии към навлизането на технологията и в областта на архитек-
турата. За разлика от модернизма, метаболизмът и брутализмът се 
оказват сравнително неутрални от идеологическа гледна точка терми 
ни и през 70-те и 80-те години на века добиват висока популярност. 
(Макар че, често са използвани неточно или като заместители на дру-
ги – по-общи или спорни явления.) Докато метаболизмът разглежда

Проект	за	окръжен	младежки	клуб
„Компютър“	в	Бургас455,	1986,

																																	арх.	Владимир	Минков

454 УАСГ, За университета, История, Висш институт по архитектура и строителство 
(ВИАС), (1977–1992).

455 Минов, Валдимир. Окръжен младежки клуб “Компютър“ в Бургас. // Архитектура, 
1986, № 10, с. 21.
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динамичните изменения на средата и търси формите на енергийна об-
мяна в архитектурните структури, то брутализмът подчертава етика-
та на минималната намеса в размаха на технологичните възможности 
чрез екстериорната изява на необработения бетон. В България липс-
ват безусловни (категорични) архитектурни решения следващи тези 
две течения, но голяма част от проектираното от края на 60-те до края 
на 80-те години на века е силно белязано именно от концепциите им. 
Най-често за опит в духа на метаболизма се счита хотел „Ню Отани“ 
изграден в София между 1975–1979 г. по проект на японския архи-
тект Кишо Курокава. А до средата на 70-те години, видимите бетонни 
конструкции на някои мащабни жилищни и спортни сгради (изпълне-
ни в регионални форми и пропорции) изразяват локалните трансфор-
мации на брутализма. В последствие видимият бетон е облицован, но 
остава стремежа към преоразмеряване на силуета, конструкцията и 
пространствата.

							Телевизионната	кула	в	Борисовата																			Телевизионната	кула	на	Копитото,
																			градина,	1959,	София,																																												1986,	Витоша,	проект	на
													проект	на	Любен	Попдонев456																									Любен	Попдонев	и	Стефан	Тилев457

                                              

456 Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sofia_Old_TV_Tower_
edit-2.jpg (посетен на 1.11.2018)

457 Wikimedia Commons, Preslav, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kopitoto.JPG 
(посетен на 1.11.2018)
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Моден	комплекс	„Рила“
в	град	Толбухин,	1986,

						проект	архитект	Господин	Михайлов458

Едва в края на 80-те години в България се появяват и търсенията 
в стила „хай-тек“ (следствие на интереса към технологията в свето-
вен план). Тяхното приложение в началото е колебливо и с множество 
паралелни стилистични заемки от други естетически направления. В 
последното десетилетие на XX век предпочитанията към този стил 
обаче са ясно забележими.

С. Т.

458 Михайлов, Господин. Моден комплекс „Рила“ в град Толбухин. // Архитектура, 
1986, № 2.
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СИНТЕЗ НА АРХИТЕКТУРАТА  
С ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ ИЗКУСТВА

През 1978 г. в България влиза в сила специалната Наредба № 20 за 
финансиране, проектиране, изграждане и опазване произведенията на 
художествения синтез на архитектурата с изобразителните изкуства. С 
нея в законодателната рамка на страната централизирано е регламен-
тирана една, като цяло популярна за архитектурата и изкуството, тен-
денция. Сама по-себе си, практиката на поставяне на „задание“ и „по-
ръчка“ също не е новост в процесите на проектиране и строителство. 
В периода на управление на социалистическия режим обаче, е харак-
терна липсата на алтернатива за подобни задания: „Обектите – произ-
ведения на художествения синтез на архитектурата с изобразителни-
те изкуства, се изграждат въз основа на национални програми.“, пише 
в член 3 на споменатата Наредба № 20, с допълнението: „Обектите, 
невключени в националните програми, се разглеждат и изграждат по 
изключение при спазване на посочените в наредбата изисквания.“ От 
днешната ни позиция, фактът на създаването на тази наредба говори 
за силна централизирана намеса в творческия процес, предопределя-
ща в голяма степен вида и съдържанието на крайните продукти.

В разглеждания период програмите за обекти с национално значе-
ние се утвърждават от Министерския съвет, а тези от местно значение 
– от Комитета за култура (днес Министерство на културата) и Коми-

Синтез	на	изкуствата
върху	стената	на	ОДЗ	№	49
„РАДОСТ“	в	София																																												
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тета по архитектура и благоустройство. Обвързването на изкуствата с 
властта е потвърдено и чрез партийните структури – в Централния ко-
митет на партията е обособена Комисия за наука, култура и образова-
ние, чиито председател от 1979 г. става Людмила Живкова.

Предметите на изкуството, включени в архитектурните обек-
ти обичайно не се разглеждат самостоятелно, а работят като част от 
общата структура. „Участието на изобразителните изкуства в една 
обемно-пространствена композиция безспорно обогатява нейният ху-
дожествен образ,“ пише Александър Доросиев през 1975 г. „Пробле-
мът е да се използват правилно, целенасочено, специфичните изразни 
възможност на новото изкуство, участващо в архитектурната ком-
позиция за постигане на ново качество, за насищане и обогатяване 
идейно-тематичното съдържание на художествения образ.“, прибавя 
той459. И за да подчертае възпитателното значение на архитектурата и 
нейните елементи припомня краткия лозунг на първите младежките 
бригади: „Ние строим път, пътят строи нас.“

От една страна са повишеното внимание и контрол върху произве-
денията на архитектурата, изкуствата и културата (и техния синтез), а 
от друга – възможността да се осъществят	крупни	мултимодални про-
екти, поставени под шапката на държавно-заявени чествания и юбилеи. 
Представяне на избрани художествени прояви и изграждане на обекти 
се организират и за не толкова известни поводи и годишнини, но в ня-
кои случаи наборът на изпълнените дейности и конструкции е впечатля-
ващ. Осъщестяват се и верижни сценарии в няколко локации – например 
за отбелязване на годишнината от Априлското въстание (1976 г.). В те-
кста са споменати още два често обсъждани днес случая – изграждането 
на парковия комплекс „Камбаните“ и строежа на НДК. Въпреки явното 
присъствие на идеологията, техните елементи като цяло са с високо ка-
чество на изпълнение и заявена архитектурна и художествена стойност.

Монументът „Камбаните“ е построен като част от провеждането 
на Международната детска асамблея “Знаме на мира” (1979 г.). Кон-
цепцията му включва изграждане на структура – основа за мон ти-
рането на дарове – звънци и камбани от десетки различни държа ви. 
Комплексът е съобразен с мотото на детската асамблея „Единство,

459 Доросиев, Александър. Синтезът на архитектурата с другите изкуства. – В Сборник 
от материали на националния преглед „Българска социалистическа архитектура“. – София: 
САБ, ЦНИПЕТУГА, 1975, с. 104–105.

32.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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Монументът	„Камбаните“,	1979.
Проект	на	скулптора	Крум	Дамянов,	
архитектите	Благой	Атанасов	и	Георги	Генчев.															

творчество, красота“ и е автентичен образ на популярната в периода 
монументална архитектура с елементи на брутализъм.

Изграждането на НДК (1981 г.) е включено в програмата за отбе-
лязване на „1300 години България“ – за която са създадени комитети 
и допълнителни административни организации.

Дворци (или Домове) на културата се изграждат в България още 
след Втората световна война. През 50-те години в техните неокла-
сически декорации можем да намерим връзка със стилистиката на 
култовския	период, но и заемки от еклектичната архитектура на го-
лемите читалища и елегантните театрални сгради, създавани в меж-
дувоенния период в България. (Въпреки сходните функции и подоб-
ния обхват на дейности, те все пак не заместват читалищните сгради, 
чиито строеж също продължава.) През 70-те и 80-те години на XX 
век, монументалните „сталински“ екстериори и интериори са оконча-
телно изоставени, а новопостроените сгради са решени в опростена 
модернистична визия. В стилистично отношение по подобен начин се 
развиват и други админстративни сградни типологии: „партиен дом“, 
„общински съвет“ и пр. Синтезът	на	изкуствата също остава част 
от повечето сгради с публична функция като добавя допълнителни – 
най-често национални и/или идеологически акценти в пространства-
та им.

Строежът на Националния дворец на културата – НДК, започ-
ва през 1978 г., а мащабът на сградата и прилежащите ѝ пространства 
подчертава още веднъж огромната амбиция на проекта. Освен дър-
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жавни и обществени фондове, в него са вложени доброволен труд и 
средства – например стойността на един ден безвъзмезден труд на 
гражданите на столицата. Замисълът на постройката е дело на колек-
тиви, водени от архитекта Александър Баров и конструктора инжинер 
Богдан Атанасов, а площадните и градинските площи в комплекса са 
разработвани от архитектите Атанас Агура и Валентина Атанасова460. 
През 1981 г., сградата е открита лично от Тодор Живков и е кръстена 
„София“. След смъртта на Людмила Живкова (няколко месеца по-къс-
но), НДК е преименуван на нейното име (като знак за нейното участие 
в концепцията на комплекса) и запазва това название до 1989 г.

Между авторите на произведенията, вградени в комплекса като ху-
дожествен	синтез, са Дечко Узунов, Марин Върбанов, Светлин Ру сев, 
Павел Койчев, Теофан Сокеров, Антон Дончев. В залите и фоайетата 
на НДК се разполагат различни атракции: театър и кино, музика и жи-
вопис, панаир на книги, конгресен център, търговски изложения и пр. 
Може би заради множеството културни	функции, в периода на 80-те го-
дини, НДК често е наричан „Културната агора“ на София.

Филиал на НДК, отново кръстен на Людмила Живкова е изграден 
и във Варна (1986 г.) по проект на арх. Косьо Христов461. До края на 
80-те години, центърът в морската столица, зала „Унивесиада“ в Со-
фия462 и НДК са единно администриран комплекс – домакин на зна-
чими обществени събития. Макар че запазва част от функциите си, 
впоследствие спортната зала в столицата е приватизирана. Фестивал-
ният и конгресен център във Варна днес е домакин на фестивали като 
„Златната роза“, „Любовта е лудост“, „Варненско лято“ и др.

Докато в пространствата на НДК синтезът	с	изкуствата е с уме-
рен характер и по-скоро съобразен с основната функция на сграда-
та, в случаи като Дом-паметникът	на	БКП	на	връх	Бузлуджа, той е 
водещ в логиката на архитектурно изграждане и подчинява напълно 
пространственото внушение (вън и вътре). Може би поради това, по 
добни образи след смяната на режима често са оставени на произвола на

460 НДК 2018. История, http://ndk.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/%
D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F (посетен на 28.06.2018)

461 ФКЦ- Варна, За нас, История, https://fccvarna.bg/%D0%B7%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D1%81.html (посетен на 28.06.2018).

462 Построена по проект на Ал. Баров, Д. Владишки, Ив. Татаров, Ив. Иванчев и др. 
през 1961 г., във връзка с домакинството на София на Световните студентски летни игри 
„Универсиада 61“.
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Фениксът-лого	на	НДК	
е	създаден	от	художнка	
Стефан	Кънчев																																													

времето, въпреки тяхната историческа и архитектурна стойност. Из-
вестно е, че извън страната – в други случаи на тоталитарни режими, 
се формират т.нар. „сгради на омразата“, свързани с поведението на 
репресия (затвори, военни и полицейски управления) или с предста-
вянето на държавната власт. В България обаче мразени в периода на 
прехода се оказват предимно постройките със символични за кому-
нистическата партия функции.

Липсата на историческа дистанция не позволява пълна оценка на 
значимите за периода на социализма архитектурни концепции и реа-
лизирани обекти, нито на избора и развитието на строителните тен-
денции. Факт е, че идеологическите особености на режима налагат 
определен отпечатък върху всички аспекти на архитектурната про-
дукция, както и върху формите на инвестиции, обучение и проектира-
не. Процесът на изграждане (на постройки и градове, на синтез или 
комплекси, на морални ценности или на социални характеристики на 
строя) обаче, присъства постоянно в живота на обществото, въпреки 
че търпи разнородни метаморфози и рефлексии. Същевременно, из-
цяло строителната практика отговаря с променлив успех и на реди-
ца предизвикателства в глобален план: усвояване на урбанизираните 
устройствени мащаби, разработване и профилиране на актуални кон-
струкции и технологии, зониране и специализация на пространства-
та, модернистични стилистични решения.

С. Т.
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ТЕАТРАЛНИ ТЪРСЕНИЯ  
С „ВЯТЪРА НА ПРОМЯНАТА“

След така наречения „застоен период“ на „развития социализъм“, 
който обхваща времето от края на 60-те до средата на 80-те години на 
ХХ в., започва да се говори за необходимостта от промяна във всички 
сфери на обществена дейност в страните със социалистически режи-
ми. Втората половина на 80-те години са известни като период на „пе-
рестройката“, довел до разпадането на социалистическия лагер и до 
необратими социално-политически, икономически и културни про-
мени в световен мащаб.

Призивът за предприемане на мерки за продоляване на инерцията 
на някои „застойни явления в обществения живот“, за необходимост-
та от „ускорение на социално-икономическото развитие“, за „даване 
на повече гласност като безотказно действаща система“ и за „преус-
тройство на духовната сфера“ идва отгоре.463 Инициатор на Перес-
тройката са партийните елити и по-специално нейният кръстник Ми-
хаил Горбачов, който става генерален секретар на КПСС през март 
1985 г. В своя политически доклад „За свикването на поредния 27-ми 
конгрес на КПСС и задачи, свързани с неговата подготовка и провеж-
дане“ на Априлския пленум на ЦК на КПСС на 23 април 1985 г. той за 
първи път говори за „перестройка“ и за това, че „всяко преустройство 
на стопанския механизъм, както е известно, започва с преустройство 
на съзнанието, с отказ от наложилите се стереотипи на мисленето и 
практиките, с ясното разбиране на новите задачи“464.

Няколко последвали събития като XXVII конгрес на КПСС през 
1986 г. и януарския Пленум на КПСС през 1987 г., в това число и ад-
министративно наложените преобразования в духовната сфера като на-
пример учредяването на Съюза на театралните общества през 1986 г., 

463 Горбачов, Михаил. Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева 
„О созыве очередного XXVII съезда КПСС и задачах, связанных с его подготовкой и 
проведением“. // Правда, 24 април 1985, № 114. http://historyru.com/docs/rulers/gorbachev/
gorbachev-doc-3.html#/overview (посетен на 09.09.2018)

464 Пак там. 
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Протокол	№	218	от	заседание
на	Секретариата	на	ЦК	на	КПСС.
Съвършено	секретно,	1986.465                                                        

показателно за важната обществена роля, която има съветският теа-
тър, са катализатор на мащабни реформи в социално-политическия и 
културния живот не само в Съветския съюз.

Желанието за промяна на социалния ред става все по-трудно 
удържимо в страните от Централна и Източна Европа.

На 28 и 29 юли 1987 г. се провежда пленум на ЦК на БКП, на който 
са обсъждат идеи, свързани с осъществяването на радикални реформи и 
либерализация в България, които залягат в основата на така наречената 
„Юлска концепция“. На последвалите Национална партийна конферен-
ция на БКП през януари 1988 г. и пленум на ЦК на БКП, състоял се на 19 
и 20 юли 1988 г., се обсъждат проблеми, свързани не само с наложител-
ното провеждане на икономически реформи, които предвиждат раздър-
жавяване на собствеността и създаване на частно предприемачество, но 
и за преустройство на духовната сфера. В своя доклад за реформиране 
на театъра актрисата Ванча Дойчева като представител на Съюза на ар-
тистите в България, в духа на новите популистки идеи за децентрализа-
ция, говори за това, че „активният обмен на духовни ценности ще дове-
де изкуството в най-подходяща форма до всяко село и махала, до всяко 
сърце, за да се превърне в жизнена необходимост за всеки гражданин на 
родината ни, който иска да бъде неин достоен представител...“ 466

465 Выписка из протокола № 218 заседания Секретариата ЦК КПСС от 14 января, 1986. 
https://nsarchive2.gwu.edu/rus/text_files/Perestroika/1986.01.14.pdf (посетен на 09.09.2018)

466 Стенографски протокол. Пленум на ЦК на БКП, 19–20 юли 1988 г., с. 66–74, ЦДА, 
Фонд 1Б; опис 65; архивна единица 88. http://politburo.archives.bg/bg/2013-04-24-11-09-
24/1980-1989/3283-––––––-19--20--1988-–-i (посетен на 09.09.2018).
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В доклада се посочва, че порасналите духовни потребности пре-
диз викват нуждата от създаване на нови гъвкави театрални формации 
и студии на единомишленици с обща цел и нови задачи в търсенето на 
творчески риск и смел експеримент. Изтъква се и още един момент, 
свързан с необходимостта от израстване на ролята на Съюза на арти-
стите в България, който месец преди това, на проведения IX пленум на 
Съюза, взима решения за преустройство на театралното дело.

На заседание от 26 юли 1988 г. Политбюро на ЦК на БКП приема 
общата положителна оценка за резултатите от работата на пленума на 
ЦК на БКП по преустройството на духовната сфера, направена от др. 
Тодор Живков, и неговите указания за подхода при изпълнение на ре-
шенията на пленума.467 В своето изказване за реформите в областта на 
изкуствата Тодор Живков прави коментар на доклада за театрите на 
Ванча Дойчева, която на следващата година е избрана за председател 
на Съюза на артистите в България. В него Генералният секретар на 
ЦК на БКП проправя линията за преустройство на театралното дело: 
„Спектакълът се създава от артистите и от режисьорите, а не от йе-
рархията, която се създава от горе до долу и от долу до горе. Хората 
не отиват заради зданието, където ще играят, а отиват да видят изку-
ство. А изкуството се създава от живи хора – от артисти и режисьори, 
а не от йерархията. Следователно трябва да се даде възможност на ар-

Доклад	на	Ванча	Дойчева	на	Пленум
																																																													на	ЦК	на	БКП,	19.07.1988468

467 Протокол „А“ № 119 от 26 юли 1988 от заседанието на Политбюро на ЦК на БКП. 
http://prehod.omda.bg/page.php?tittle=ПРОТОКОЛ_А_№_119,_26_юли_1988_г.&IDMenu=58
5&IDArticle=1256 (посетен на 09.09.2018).

468 Стенографски протокол. Пленум на ЦК на БКП, 19–20 юли 1988 г., с. 66–74, ЦДА, 
Фонд 1Б; опис 65; архивна единица 88, л. 66–74. http://politburo.archives.bg/bg/2013-04-24-11-
09-24/1980-1989/3283-––––––-19--20--1988-–-i (посетен на 09.09.2018).
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Протокол	„А“	№	557	от	заседанието	на
Политбюро	на	ЦК	на	БКП
от	11	юли	1972,	лист	2																																																																						

тистите да се подберат и да участват в това преустройство. Да им се 
каже: ето, държавата може да даде това, повече не може да даде, а вие 
седнете и вижте как ще се изпълни всичко това. Във всяка област има 
най-малко по три драматични театъра. Ще правим ли преустройство 
или няма да правим преустройство? Ако ще правим преустройство – 
трябва да го правим.“469

В българския театър пост-застойното раздвижване в духа на но-
вото време, свързано със стремежите за разрушаване на „желязната 
завеса“ и демократизиране на обществото, започва още в края на 70-
те и началото на 80-те години.

Тези процеси стават възможни благодарение на целенасочени-
те усилия на партийната върхушка да канализира стихийните театрал-
ни процеси и тенденции в подлежащо на контрол русло. През 1980 г. е 
подготвен „Комплексен анализ на проблемите и насоките за развитие в 
театъра в светлината на Решението на Политбюро на ЦК на БКП за раз-
витие на театралното дело“ от Комитет за култура. Решението за разви-
тие на театралното дело в страната е взето от Политбюро още през 1972 
г., но програмата за неговото осъществяване се забавя значително.470

В документа е указана необходимостта от мерки, свързани с подо-
бряване на репертоара, съобразно зрителския интерес, включване на 

469 Изказване на Тодор Живков. Протокол „А“ № 119 от 26 юли 1988 от заседанието на 
Политбюро на ЦК на БКП. http://prehod.omda.bg/page.php?tittle=ПРОТОКОЛ_А_№_119,_26_
юли_1988_г.&IDMenu=585&IDArticle=1256 (посетен на 11.09.2018).

470 Протокол „А“ № 557 от заседанието на Политбюро на ЦК на БКП от 11 юли 1972 г., 
ЦДА, фонд 1, опис 35, архивна единица 3304, лист 73–84. http://politburo.archives.bg/bg/2013-
04-24-11-12-48/dokumenti/1970-1979/1169-–-557--11--1972-– (посетен на 11.09.2018).
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повече съвременни западноевропейски пиеси и от световната драма-
тургия, създаване на литературни бюра. Обръща се внимание на не-
обходимостта от повишаване ролята на критиката и театрознание-
то. В дългосрочен план се споменава възможността секция „Театър“ 
на Институт за изкуствознание към БАН да прерасне в обособен Те-
атрален институт с Национален театрален музей на БАН. Обсъждат 
се възможностите за създаване на експериментални сцени, на театри 
с по-специална насоченост, както на камерни театри, кафе-театри, ка-
баре, вариете, така и на нови формации: лаборатории, работилници, 
студии, където водещ да е принципът на единомислието. Една от за-
дачите е свързана с разрастване на театралната мрежа. По отноше-
ние на международното сътрудничество се изтъква необходимостта 
от разширяване на контактите със страни като Англия, Франция, ФРГ, 
Италия, Швеция, САЩ. Планира се осъществяване на участие на бъл-
гарски спектакли в „Театър на нациите“, на фестивалите в Авиньон и 
Ница, Дъблин и Единбург, Хамбург, Майнхайм и Бохум, Западен Бер-
лин, Белград (Белградски интернационален театрален фестивал, БИ-
ТЕФ), Атинския фестивал, Мадридски театрален преглед и др.471

Тези програмни цели, от една страна, се осъществяват донякъде 
като инициативи отгоре. Репертоарът се разнообразява. Формират се 
нови лаборатории, работилници, вариетета, камерни сцени и пр. През 
следващите години българските творци започват да пътуват в чужби-
на на гастроли и за участие във фестивали в страни отвъд „желязна-
та завеса“. През 1982 г. България е домакин на „Театър на нациите“. 
С особено интерес от страна на театралните средите се посреща фес-
тивалът „Театър в куфар“ през 1987 г. и 1989 г. От друга страна, доку-
ментът е опит за преформатиране на вече започнали процеси в бъл-
гарския театър. Такова неочаквано съобразяване на партийния елит 
със стремежите на творците ги окуражава в по-нататъшните им тър-
сения.

Някои от театралите обаче са разочаровани от двуличието на 
властта по отношение на провеждане на реформите в българския теа-
тър и напускат страната завинаги.

471 Комплексен анализ на проблемите и насоките за развитие в театъра в светлината на 
Решението на Политбюро на ЦК на БКП за развитие на театралното дело“ на Комитет за 
култура. 1980, 91–111. Цит. По Николова, Румяна. Модел на функциониране на българския 
театър в периода 1956–1989 година. Институт за изследване на изкуствата, 2018, с. 116–120 
(ръкопис, личен архив).
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Сред ярките фигури от периода е Димитър Гочев, който емигрира, 
за да се превърне в един от водещите режисьори в бъдещата обеди-
нена Германия. Той работи в различни театри в страната и столицата. 
През 1982 г. поставя „Филоктет“ на Хайнер Мюлер в театър „София“. 
В постановката екипът търси безмълвната интензивна съпротива сре-
щу насилието на думите. Това е последната продукция на Д. Гочев в 
България, който през 1985 г. заминава за Германия и поставя в Кьолн, 
Дюселдорф, Хамбург, Хановер, Бохум, Базел, Грац, Виена и др.

След два неосъществени опита поради съсипваща критика от 
страна на цензурата за създаване на българска рокопера на групата 
„Златни струни“ на братя Мишеви „Тракийската гробница“ (1975–76 
г.) и на групата „Май“ „Срещи с Рама“ по Артър Кларк (1981 г.), през 
1983 г. за първи път става възможно представянето пред публика на 
оригинална българска рок опера „Рицарят си ляга рано“. Притчовият 
спектакъл за гибелта на едно безумно царство има невероятен успех, 
но е спрян по политически причини след 5-то представление. Той е 
подготвен от група студенти от ВИТИЗ като дипломна работа на ре-
жисьора Огнян Купенов. Играе се в алтернативното пространство на 
фоайето на института. Авторът на музиката и либретото е арх. Иво 
Венков, който емигрира в САЩ през 1987 г.

През 1983 г. рок мюзикълът „Любовни булеварди“ на драматурга 
Стефан Цанев и композитора Юри Ступел в Младежкия театър, също 
е снет от афиша. Юри Ступел емигрира в Гърция.

През 1984 г. режисьорът Иван Станев събира група артисти в Ло-
веч на принципа на лабораторния театър. Подготвени са спектакли-

„Филоктет“	от	Х.	Мюлер,
реж.	Димитър	Гочев,
театър	„София“,	1982																																	



507

„Раната	Войцек“	по	Бюхнер,
Мюлер	и	Хьолдерлин,
реж.	Иван	Станев,

																																																																				театър	„София“,	1988

те с авангардна насоченост: „Любовта към трите портокала“ на К. Гоци, 
1984 г. и „Алхимия на скръбта“, колаж по Чехов, Бергман, Бодлер, Корта-
сар, Хорват, Йонеско, Витгенщайн, Бекет и други, 1986 г. Той е спрян още 
на предпремиерата. През 1988 г. Иван Станев поставя „Раната Войцек“ 
по Бюхнер, Мюлер и Хьолдерлин в театър „София“. През 1988 г. по вре-
ме на гастрол на представлението той емигрира в Германия.

През 80-те години голяма част от театралните творци от различни 
поколения правят опити за издигане на българската култура на нивото 
на световните съвременни образци в театъра.

Емблематични постановки по световна и съвременна българ-
ска драматургия в духа на пробуждане и желание за промени са ня-
кои от спектаклите на утвърдените режисьори като: „Медея“ на Еври-
пид, „Двамата веронци“ и „Много шум за нищо“ на У. Шекспир, реж. 
Любен Гройс; „Хамлет“ на У. Шекспир, реж. Вили Цанков; „Дело“ на 
А. Сухово-Кобилин, „Самоубиецът“ на Н. Ердман, „Кълбовидна мъл-
ния“ на Ив. Радоев, реж. Крикор Азарян; „Крал Джон“ на Фр. Дюрен-
мат, „Последната нощ на Сократ“ на Ст. Цанев, реж. Николай Поля-
ков; „В очакване на Годо“ на С. Бекет, „Червено вино за сбогом“ на К. 
Илиев, реж. Леон Даниел; „Сън“ на Ив. Радоев и „Животът – това са 
две жени“ на Ст. Цанев, реж. Младен Киселов; „Драг и робът“ на Н. 
Русев, реж. Красимир Спасов; „Тайната вечеря на дякона Левски“ на 
Ст. Цанев, реж. Асен Шопов и др.

Режисьор, който играе важна роля за търсенето на нов сценичен 
език, е Слави Шкаров. Той работи предимно в Драматичен театър – 
Русе.
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„Хамлет”,	У.	Шекспир,
реж.	Вили	Цанков,	
театър	„София“,	1982																																																						

През втората половина на 80-те С. Шкаров като гост-режисьор в 
Драматичен театър „Стефан Киров“ – Сливен прави няколко поста-
новки като „Мата Хари“ от Н. Йорданов, „Праг“ от Дударев, „Реви-
зор“ от Н. В. Гогол и „Молиер или Съзаклятието на лицемерите“ от 
Булгаков. Те се отличават със силна енергия и бунтарски дух.

В тях участват младите актьори по разпределение в театъра, кои-
то стават водещи фигури в редица алтернативни формации и трупи 
през следващото десетилетие.

През този период в столицата започват дейността си театрални 
формации като Камерен студиен театър (по-късно – Театрална рабо-

„Амадеус”	от	П.	Шафър,	реж.	Слави	Шкаров,	
Драматичен	театър	–	Русе,	1983
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тилница „Сфумато“), основан от Маргарита Младенова и Иван Доб-
чев, литературен театър „Възраждане“ на Андрей Калудов, „Ателие 
313“ с ръководител Рашко Младенов. Вельо Горанов оглавява панто-
мимния театър „Движение“.

В различни театри из страната: Бургас, Варна, Враца, Добрич, 
Пазарджик, Разград, Русе, Сливен, Смолян, и пр. се формират групи 
единомишленици. Събират се млади режисьори и актьори, които тър-
сят нов театрален език.

Едни от най-запомнящите се спектакли са дело на започналите 
своята театрална дейност през 70-те години режисьори като Иван До-
бчев, Пламен Марков, Здравко Митков, Маргарита Младенова, Бина 
Харалампиева и др. Нови театрални търсения се долавят в: „Одисей 
пътува за Итака“ и „Босилек за Драгинко“ на К. Илиев, „Балкански 
синдром“ на Ст. Стратиев (реж. Ив. Добчев); „Подробности от пей-
зажа“ на Ст. Стратиев, „Нощно съжителство“ на М. Минков; „Прозо-
рецът“ на К. Илиев (реж. Пл. Марков); „Морско синьо“ на В. Петров, 
„Ние, врабчетата“ на Й. Радичков (реж. М. Младенова); „Копче за 
сън“ на В. Петрова (реж. З. Митков); „Празникът“ по Н. Хайтов (реж. 
Бина Харалампиева) и др.472

„Молиер	или	Съзаклятието	на	лицемерите“	от	М.	Булгаков,
реж.	Слави	Шкаров,	Сливен,	1987

472 Николова, Камелия. Режисьорът в българския театър: от социалистическия реализъм 
до постмодернизма. – София, 2015,НАЦИД, № Нд 020180072.
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„Босилек	за	Драгинко“
от	К.	Илиев,	реж.	Иван	Добчев,
Драматично-куклен	театър	–	
Хасково,	1986																																																																						

Значителна част от постановките на завършилите ВИТИЗ през 80-
те години режисьори в лицето на Бойко Богданов, Възкресия Вихъро-
ва, Стоян Камбарев, Стефан Москов и др. са показателни за новия ре-
форматорски дух. В своите представления те отприщват актьорската 
стихия в съзвучие с пулса на времето. Младите творци правят своите 
първи театрални експерименти в спектаклите: „Жертва на дълга“ на 
Й. Йонеско (реж. Бойко Богданов); „Фантасмагории“ по Е. Т. Хофман 
(реж. Стефан Москов); „Някои могат, други – не“ по М. Минков (реж. Т. 
Москов и Л. Капон); „Дзън“ по Е.Харитонов (реж. Възкресия Вихъро-
ва); „О, щастливи дни“ на С. Бекет (реж. Ст. Камбарев) и др.

Част от тези режисьори привличат на принципа на студийната и 
лабораторна работа ентусиазирани и радикално настроени талант-

„Жертва	на	дълга“
от	Йожен	Йонеско,

реж.	Бойко	Богданов,
						Драматичен	театър	–	Разград,	1986
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0

„Фантасмагории“	по	Е.	Т.	Хофман,	реж.	Стефан	Москов,
Родопски	драматичен	театър	–	Смолян,	1986

ливи артисти, драматурзи, сценографи, музиканти. По този начин се 
създават основните ядра за бъдещи театрални алтернативни форма-
ции, зародили се в края на 80-те и началото на 90-те години с настъп-
ването на демократичните промени.

През 1989 г. е разрушена Берлинската стена, символ на разцепле-
нието на Европа на две половини. С това се открива нова страница в 
политическата и културната история на България, наречена „период 
на прехода“.

Й. С.
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ТРЕТА ЧАСТ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОД

(1989–2000)

33.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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НОВИ ТЕАТРАЛНИ ПОСОКИ

„Тихата революция“

Започналите в средата на 80-те години на ХХ век необратими со-
циално-политически и икономически процеси в Централна и Източ-
на Европа достигат своя символен апогей през ноември 1989 г., когато 
рухва Берлинската стена. Последвалите събития, довели до разпада-
не на социалистическия лагер, рязко променят политическата, иконо-
мическата и културната карта на Европа. В последвалото десетиле-
тие със смяната на държавната политика, насочена към провеждане 
на реформи във всички сфери на дейност, демократизиране на обще-
ството, преход към пазарна икономика, децентрализация на култура-
та, както и с новите публични нагласи, дейците на културата и изку-
ството във всички европейски страни с комунистически режими са 
изправени пред сериозни предизвикателства.

Падането	на	Берлинската	стена,
																																																																																																	09.11.1989
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На 09.11.1989 г. генералният секретар на Българската комунис-
тическа партия Тодор Живков под натиска на Москва подава остав-
ка. На следващия ден, по време на заседание на Десетоноемврийския 
пленум на ЦК на БКП, той официално е освободен от поста, който за-
ема 35 години. В България започва така наречената „тиха революция“ 
на преход към демокрация и пазарна икономика. През последвалите 
месеци хората излизат по площадите. След първия свободен митинг 
на 18 ноември 1989 г. на площада пред Храм-паметника „Александър 
Невски“, шествията, речите, концертите по улиците не стихват.

На 15 януари 1990 г. Народното събрание гласува отмяната на 
член първи от Конституцията на Народна република България от 
1971 г., който e гласи: (1) Народна република България e социалис-
тическа държава на трудещите се от града и селото начело с Работ-
ническата класа; (2) Ръководната сила в обществото и държавата е 
Българската комунистическа партия; (3) Българската комунистическа 
партия ръководи изграждането на развито социалистическо общество

Първият	свободен	митинг	на	площада
пред	Храм-паметника	„Александър	Невски“,	18.11.1989473

473 Снимка: Стефан Тихов, Пресфото БТА, http://www.omda.bg/page.php?tittle=Mitingite
&IDMenu=290&IDArticle=227 (посетен на 20.08.2018).
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в Народна република България в тясно братско сътрудничество с 
Българския земеделски народен съюз. Съгласно новия чл. 1 от Кон-
ституцията от същата година България става демократична, парла-
ментарна и правова държава.474 Първите свободни и демократични 
избори са проведени на 10 и 17 юни 1990 г. Тези процеси завихрят 
енергии, изпълнени с желание за промени и носят реформаторски 
дух, насочен към всички сфери на обществен живот, включително и 
към театъра.

Опити за реформи в театъра

През пролетта на 1990 г. е свикан извънреден конгрес на Съюза 
на артистите в България за избиране на ново ръководство, приемане 
на нов Устав и обсъждане на необходимостта от реформи в театъра. 
Преди конгреса е проведено експресно емпирично социологическо 
изследване на тема „Кризата в театъра и перспективите пред Съюза 
на артистите в България“ сред театрите в страната. В доклада се пра-
ви извод, че „липсва ясно разбиране за необходимостта от промяна и 
възможностите за нейното реализиране създават очертанията на ха-
рактерна дезориентация“475. На самия конгрес се дискутират основни 
проблеми, свързани с необходимостта от раздържавяване на театри-
те и създаване на кооперативни, профсъюзни, частни и други театри и 
въвеждане на пазарни принципи за финансиране на театралната дей-
ност извън държавния бюджет. Предлага се създаването на театрал-
на борса. Обсъждат се промени в театралното образование, въвежда-
не на нови форми на обучение, откриване на алтернативни театрални 
учебни заведения. На САБ е възложено да изработи проектозакон за 
театъра, който да бъде внесен в Народното събрание. Той е изготвен, 
но не успява да стигне до обсъждане в пленарната зала.476

474 Конституция на Република България, чл. 1. (Изм., ДВ, бр. 29 от 1990 г., бр. 94 от 1990 г.).  
http://www.constcourt.bg/bg/LegalBasis (посетен на 02.02.2018).

475 Архив на САБ: Доклад за резултатите от експресно емпирично социологическо из-
следване „Кризата в театъра и перспективите пред Съюза на артистите в България“, 03.1990, 
с. 3. Цит. по Йорданов, Николай. Театралната реформа: двадесет и пет години стигат!  
Бр. 15, 201 1http://homoludens.bg/articles/teatralna-reforma-dvadeset-i-pet-go/#_ftnref13 (по се-
тен на 02.03.2018).

476 Йорданов, Николай. Театралната реформа: двадесет и пет години стигат! Бр. 15, 
2011 http://homoludens.bg/articles/teatralna-reforma-dvadeset-i-pet-go/#_ftnref13 (посетен на 
02.03.2018).
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На 18.02.1991 г. Министерският съвет приема	 Постановление	
№	 23	 за	 усъвършенстване	дейността	на	организациите	с	несто-
панска	цел	в	областта	на	културата.477	В	документа	е	указано,	че	
държавните	и	общински	организации	 (в	това	число	и	театрите)	
определят самостоятелно целите, задачите, структурата си и необ-
ходимия персонал съобразно предмета на дейността си като държа-
вата подпомага и регулира дейността на организациите без намеса 
в художественотворческите процеси при съблюдаване на тяхната, 
на творческите колективи и на творците самостоятелност чрез: фи-
нансиране от бюджета, включително на целеви програми, проекти и 
др.; организиране на конкурси; специфична данъчна, кредитна, це-
нова и тарифна политика. Също така организациите могат да бъдат 
финансирани и от бюджета на общинските народни съвети, от по-
стъпления от собствена дейност, от фондации, фирми и други сто-
пански организации, от банков кредит, от спонсори, от дарения и 
др.478 Това дава свобода на театрите и по-голяма икономическа не-
зависимост в условията на пазарна икономика, без да се налага пре-
минаване на самоиздръжка. През 1993 г. към Министерство на кул-
турата се създава Национален център за театър. Министерство на 
културата изготвя „Програма за развитие на театралната дейност“, 
която през 1997 г. е подложена на широка обществена дискусия. В 
нея се предвижда държавният бюджет за театрална дейност да бъде 
разпределян на конкурсен принцип като се дава възможност за учас-
тие както на държавните, така и на общинските и частните форма-
ции. Определя се и бъдещата диференциация на репертоарни театри 
и на приемащи сцени. Предлага се сливане на драматичните и кук-
лените театри в някои градове.479

През следващите години е разработен Закон за закрила и разви-
тие на културата, който урежда законовата рамка в културната сфера, 
а също така в областта на всички изкуства, включително и на театъ-

477 Постановление № 23 на Министерския съвет от 18 февруари 1991 г. за усъ вър-
шенс тване дейността на организациите с нестопанска цел в областта на културата. // 
Държавен	вестник, бр. 16, 26.02.1991.	https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/
document/-1088675328/issue/1066/postanovlenie-%E2%84%96-23-na-ministerskiya-savet-ot-
18-fevruari-1991-g-za-usavarshenstvuvane-deynostta-na-organizatsiite-s-nestopanska-tsel-v-ob-
lastta-na-kulturata (посетен на 01.05.2018).

478 Пак там, чл. 3, 4 и 5.
479 Йорданов, Николай. Театралната реформа: двадесет и пет години стигат! Бр. 15, 

2011. http://homoludens.bg/articles/teatralna-reforma-dvadeset-i-pet-go/#_ftnref13 (посетен на 
20.03.2018).
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ра.480 С този закон се отменя действащият дотогава Указ за театрите от 
1949 г.481 През 1999 г. се образува и Национален фонд „Култура“, кой-
то на конкурентен принцип финансово подкрепя проекти в областта 
на културата в т. ч. и на театралната дейност.

Разразилата се икономическа криза, довела до хиперинфлация 
към края на 90-те години, значително затруднява провеждането на ра-
дикални реформи в театъра. Започналата в периода на прехода децен-
трализация на театралната дейност, разширяването на частния сектор 
и утвърждаването на проектния принцип за финансиране с развитие-
то на пазарната икономика обаче продължават и през новия XXI век.

Моделът на репертоарен театър 
и алтернативи

През 90-те режисьорите, които през втората половина на 80-те 
проправят пътя за радикалните промени в българския театър през по-
следното десетилетие на ХХ в. продължават своите търсения по сце-
ните на държавните и общински театри.

Веднага след промените в Народния театър, изпаднал в криза в 
продължение на години, не липсват и добри постановки в руслото на 
постепенно започналия да се модернизира през втората половина на 
80-те години репертоарен модел на вече утвърдени щатни и гост-ре-
жисьори. Сред тях са: „Образ и подобие“ от Й. Радичков, реж. Мла-
ден Киселов; „Дванадесет разгневени мъже“ от Р. Роуз и „Цената“ от 
А. Милър, реж. Леон Даниел; „Камината“ от М. Минков, реж. Кри-
кор Азарян; „Васа Железнова – 1910“ от М. Горки и „Анатол“ от Ар-
тур Шницлер, реж. Красимир Спасов; „Краят на играта“ от С. Бекет, 
„Спомен за една революция“ по Г. Бюхнер и Х. Мюлер и „Велик-
денско вино“ от К. Илиев, реж. Иван Добчев; „Лоренцачо“ от А. дьо 
Мюсе, „В полите на Витоша“ от П. К. Яворов и „Нирвана“ от К. Или-
ев, реж. Маргарита Младенова; „Портиерът“ и „Кухненският асан-

480 Закон за закрила и развитие на културата. // Държавен	вестник, бр. 50, 1.06.1999, 
https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2134664704/issue/400/zakon-
za-zakrila-i-razvitie-na-kulturata (посетен на 20.02.2018).

481 Пак там. Преходни и Заключителни разпоредби. § 8. 
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Плакат	на	Стефан	Десподов
за	спектакъла	„Васа	Железнова	–	1910“		

от	М.	Горки,	реж.	Красимир	Спасов,
																																																												Народен	театър,	1993

 
сьор“ от Х. Пинтър, реж. Пламен Марков; „Венецианският търговец“ 
от У. Шекспир, реж. Здравко Митков и др.

Веднага след промените ръководството на Народния театър пред-
приема мерки за неговото обновяване. През 1990 г. дългогодишният 
директор Дико Фучаджиев е освободен и на негово място е назначен 
за следващите девет години театроведът професор Васил Стефанов. 

Наред с актьорите от предишното поколение Юри Ангелов, Анто-
ни Генов, Стефан Данаилов, Мариус Донкин, Мария Каварджикова, 

Плакат	на	Стефан	Десподов
за	спектакъла	„Мяра	за	мяра“	
от	У.	Шекспир,	реж.	Галин	Стоев,	
Народен	театър,	1994																																																																						
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Велко Кънев, Георги Мамалев, Антон Радичев, Наум Шопов, Ма-
рин Янев и др., на сцената излизат младите артисти Атанас Атанасов, 
Андрей Баташов, Рени Врангова, Радена Вълканова, Валентин Ганев, 
Параскева Джукелова, Теодор Елмазов, Радост Костова, Кръстьо Ла-
фазанов, Пламен Пеев, Владимир Пенев, Снежина Петрова, Петър 
(Чочо) Попйорданов и др. В средата на 90-те години в Народния те-
атър са привлечени талантливи режисьори от по-младото поколение.

Обновяването на театъра през този период е свързано с постанов-
ките „Мяра за мяра“ от У. Шекспир, „Маркиз дьо Сад“ от М. Юкио 
и „Кавказкият тебеширен кръг“, Б. Брехт, реж. Галин Стоев; „Кетхен 
от Хайлборн“ от Хайнрих фон Клайст, „Есенна градина“ от Л. Хел-
ман, „Чичовци“ по Иван Вазов и „Тоз, който получава плесници“ от Л. 
Андреев, реж. Борислав Чакринов.

Значителен принос за създаване на новото лице на театъра са 
спектаклите фойерверки на Александър Морфов – завършил кукле-
на режисура при Юлия Огнянова. Представленията „Дон Кихот“ по 
М. Де Сервантес, „Вълшебна нощ“ от С. Бекет, С. Мрожек, Й. Йо-
неско, „Сън в лятна нощ“ и „Бурята“ от У. Шекспир, „На дъното“ по 
М. Горки през втората половина на 90-те пълнят салона на театъра. 
Спектаклите му се градят върху: открита условност, бягство от об-
щоприетото, разчупване на каноните, търсене на крайностите и па-
радокса, изключително въображение, използване на средствата на 
гега, клоунадата и актьорската импровизация. Основен принцип е

Плакат	на	Стефан	Десподов
за	спектакъла	„Сън	в	лятна	нощ“	

от	У.	Шекспир,	реж.	Александър	Морфов,
																																																														Народен	театър,	1995
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„Секс,	наркотици	и	рокендрол“	от	Ерик	Богосян	с	Ивайло	Христов,	Дони	–	
Добрин	Векилов	и	Коцето-Калки	–	Костадин	Георгиев,	театър	„Българска	армия“				

екипната работа. Самият Морфов споделя: „Винаги съм мечтал да съз-
дам оркестър, който да може да импровизира толкова добре, че да не се 
нуждае от автор, защото музикантите сами за себе си са своят автор.“482

Пазарната икономика предлага възможността за развитие на тру-
довата борса и финансирането на проектен принцип на редица теа-
трални инициативи. Създават се отворени сцени. Много от творците 
преминават на свободна практика и работят в различни театри, как-
то в София, така и из страната. Зачестяват камерните представления 
и моноспектаклите. Сред тях са „Контракт“ от С. Мрожек, реж. Вельо 
Горанов, с баща и син Наум и Христо Шопови, театър „199“; „Скит-
ница“ от Ж-К. Ван Итали с Катя Паскалева, режисура Кръстан Дян-
ков, Сатиричен театър; „Емигранти“ от С. Мрожек, с Малин Кръстев 
и Яни Йозов, реж. Стефан Мавродиев, Младежки театър и др.

В самото начало след промените в отприщилата се стихия на пре-
махване на табутата се появява „Секс, наркотици и рокендрол“ от 

482 Александър Морфов https://www.morfov.com/nachalo (посетен на 20.06.2018); 
Морфов, Александър. Винаги съм намирал крайностите за интересни https://docs.wixstatic.
com/ugd/a3d806_37179726632541009e912224a7ce04a9.pdf 
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Ерик Богосян с Ивайло Христов и Дони (Добрин Векилов) и Коце-
то-Калки (Костадин Георгиев) в театър „Българска армия“. Предста-
влението отразява нагласата на съвременния свободен нов човек, с 
неговите страхове, дилеми, предчувствия. Самият автор Е. Богосян 
коментира по повод на своето произведение един от основните въ-
проси, който си задава той и неговият герой: „Днес, през 1991 г., въ-
просът е: как мога да бъда едновременно безотговорен и да поемам 
отговорност?“483. Спектакълът има повече от 25-годишен живот.

Две години по-късно Андрей Баташов под режисурата на Снежи-
на Танковска прави своя монологична интерпретация на същото про-
изведение. Една година след това същият екип в същия театър осъ-
ществява реализацията на моноспектакъла „С глава в стената“ отново 
от Ерик Богожян.484

През 90-те, във време на бурни промени, финансова и духовна 
криза, е бумът на спектакли по произведения на писатели абсурдисти 
– Алфред Жари, Даниил Хармс, Николай Ердман, Самуел Бекет и Йо-
жен Йонеско, Жан Жене, Славомир Мрожек, Харолд Пинтър, Вацлав 
Хавел и др.

Плакат	на	спектакъла	„Секс,	наркотици	и	рокендрол“	от	Ерик	Богожян	
с	Андрей	Баташов,	реж.	Снежина	Танковска,	театър	„199“,	1993

483 Богосян, Ерик. Цит. по Театър „Българска армия“. „Секс, наркотици и рокендрол“ 
http://www.tba.art.bg/секс-наркотици-рокендрол___40 (посетен на 02.08.2018).

484 В театър „Българска армия“ името на автора е преведено Богосян, а в театър „199“ 
е Богожян.



524

Актьори и режисьори от различни театри се насочват към екс-
перименталните монологични произведения на Бекет. Публиката 
се среща с този автор на абсурда чрез спектаклите „Последният за-
пис“ от С. Бекет, реж. Крикор Азарян с участието на Наум Шопов; „О, 
щастливи дни“ от С. Бекет, реж. Здравко Митков, с участието на Слав-
ка Славова и Сава Хашъмов в Народния театър. След няколко месеца 
същата пиеса е поставена от Гриша Островски, в ролите – Татяна Ло-
лова и Петър Пейков в Сатиричния театър.

Едно от явленията на границата между стария и новия век е ак-
тьорът Мариус Куркински (Ивайло Стоянов). С изключителна ак-
тьорска психофизична техника той владее умението с голяма динами-
ка да се превъплъщава в различни образи. През 90-те негови авторски 
моноспектакли са: „Дон Жуан“ по Ж.-Б. Молиер, Младежки театър; 
„Песен на Песните“ (по библейски текстове) и „Дамата с кученцето“ 
по А. Чехов в Национален дворец на културата; „Евангелие по Матея“ 
и „Самият човек“ по А. Платонов, Фондация „Концепция за театър“.

Феноменален, без аналог, е спектакълът „Шинел“ по Н. Гогол на 
Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека на театър „Кредо“, най-чес-

„Дамата	с	кученцето“	по	А.	Чехов,
авторски	спектакъл	на	Мариус	Куркински,	НДК,	1996
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„Шинел“	по	Н.	Гогол,	театър	„Кредо“
по	Н.	Гогол,	реж.	Лилия	Абаджиева	и	др.

то представян в театър „199“. Обиколил света и получил десетки на-
гради, той се играе повече от четвърт век след създаването си.

През 90-те години куклените актьори завладяват драматичните 
сцени, включително и тази на Народния театър, най-вече в спектакли-
те на Александър Морфов. Принципите на кукленост – игра с пред-
мети, импровизация, гегове, клоунада – изключително допадат на но-
вите публики, които искат в театъра да се отърсят от ежедневието и 
стреса, да се посмеят, позабавляват, помечтаят. Търсенията са в об-
ластта на психологическия театър, на лабораторната работа, на на-
влизането в дълбините на неосъзнатото, на архетипите, характерни за 
модерността.

Наред с тях, след промените, основни белези на новопородилия 
се театър на прехода е постмодерното заиграване с цитатите, интер-
текстуалността, развихрянето на театралната фантазия, деконстру-
ирането на каноните, стремежа към пародиране на старото, отживя-
лото, грозното, ненужното.

През този период в различни театри, предимно в столицата, въ-
преки че съществуват и изключения, започват своя професионален 
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„Хамлет“	от	У.	Шекспир,	реж.	Лилия	Абаджиева,	
Драматичен	театър	–	Сливен,	1998

път и редица млади режисьори с експериментални постмодерни и не-
оавангардни постановки в духа на новото време.

Запомнящи се техни спектакли са: „Чехов ревю“ по А. Чехов, реж. 
Иван Пантелеев; „Слугините“ от Ж. Жьоне, реж. Явор Гърдев; „Опас-
ни връзки“ по Ш. Дьо Лакло, реж. Деси Шпатова; „Самоубиецът“ от 
Н. Ердман, реж. Недялко Делчев; „Хамлет“ от У. Шекспир, „Женит-
ба“.

В края на века театралният живот в столицата става доста дина-
мичен. През периода се появяват редица формации. Някои от тях оце-
ляват за по-дълго време в условията на финансова криза. Други про-
дължават своята дейност и през новия век.

Новите театрални формации

Децентрализацията на театралната дейност като част от демо-
кратичните процеси и желанието за промяна започват още в края на 
80-те години със създаването на нови театрални формации и групи 
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единомишленици, които провеждат различни театрални експери-
менти.

През 1989 Камерен студиен театър „Сфумато“, основан от Мар-
гарита Младенова и Иван Добчев стартира програмата „Чехов“. За-
почнал своята дейност в Народен дворец на културата, театърът е по-
канен да представя продукцията си на държавната Камерна сцена на 
4 етаж в Народния театър. Преименуван е в Театрална работилница 
„Сфумато“, в която се извършват лабораторни експерименти по раз-
лични програми: „Йовков“; „Радичков“; „Митове“; „Архетипи“. Теа-
търът продължава работата си по програми и през XXI век.

Основната идея е детайлно да бъде анализирано от сфуматовци, 
заедно с техните ръководители, творчеството на даден автор, преди 
текстовете му да достигнат до своята сценична реализация. В мисия-
та на театъра е вписано, че: „Сфумато“ не постулира и не обича кон-
статациите. Ние се доверяваме на сетивата, на паметта на клетката и 
предизвикваме у зрителя Поета. Езикът на „Сфумато“ не подлежи на 
формално заучаване. Театралната работилница не е театър, а по-ско-
ро път, който трябва да бъде извървян. Път, по който театърът да се 
завърне към извора си; към изначалното си предназначение на духо-
вен ритуален акт, в който човекът се съизмерва с енигмата на битие 
то и иска да прозре тайната. Театър на духа, опитващ се да превърне 
Хаоса в Космос“.485 Съществен етап от работата са предварителни-

Плакат	на	Стефан	Десподов
за	спектакъла	„P.	S.“	по	Чеховата
„Чайка“,	НДК,	камерна	зала	12,

Камерен	студиен	театър	„Сфумато“,	
																																												реж.	Маргарита	Младенова,	1991

485 Театрална работилница „Сфумато“. Мисия http://sfumato.info/мисия_117_124 (по се-
те но на 05.08.2018).
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те	„експедиции“. С тях започва всеки проект с цел да се натрупа на-
учен и фактически материал по темата в сътрудничеството на широк 
кръг експерти – поети, философи, филолози, теолози, психолози и пр. 
Стремежът е да се възстанови синкретизмът на творческия процес, 
връзката между емпирика и теория. Театралната творба се превръ-
ща „в единна зона на взаимно обогатяване между наука и изкуство“ 
и предпазва творците от занаятчийското профилиране.486 Сред ембле-
матичните представления на Иван Добчев и Маргарита Младенова, 
както съвместно, така и поотделно са: „Чайка“, „P. S.“, „Вуйчо Ваньо“, 
„Три сестри“ по А. Чехов; „Грехът Куцар“ и „Грехът Златил“ по Й. 
Йовков; „Падането на Икар“ и „Луда трева“ по Й. Радичков. В състава 
на трупата влизат предимно млади артисти, между които Чавдар Мо-
нов, Петър Пейков, Владимир Пенев, Жорета Николова, Деляна Хад-
жиянкова, Таня Шахова, Светлана Янчева и др.

Отделя се внимание и на други български автори като Екатери-
на Томова („Джендем хан“) и Боян Папазов („Думи към Б.“). Между-
временно в работилницата се канят и външни режисьори. Един от тях 
е Явор Гърдев, който поставя „Сънят на Одисей“ по Хайнер Мюлер, 
Йосиф Бродски, Георги Тенев и Кирил Мерджански и „Квартет“ по 
Х. Мюлер. През 90-те театърът осъществява редица гастроли в чуж-
бина. Първият фестивал, на който е поканен е есенният фестивал в 
Париж, Франция през 1991. След него следват турнета в Полша, Гер-
мания, Люксембург, Австрия, Македония, Румъния.

През есента на 1990 г. група театрали с реформаторски дух се 
отцепват от театър „София“, недоволни от рутината, липсата на ре-

Малък	градски	театър
„Зад	канала“	през	90-те																																			

486 Пак там. http://sfumato.info/история_117_125 (посетен на 05.08.2018).
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форми, икономическите и културните политики по отношение на об-
щинския театър, в който работят, подбора на репертоара и пр. Те се 
настаняват в сградата на театър „Трудов фронт“ зад канала. Сред ак-
тьорите през годините са Илка Зафирова, Тодор Колев, Николай 
Костадинов, Антония Малинова, Христо Мутафчиев, Иван Петруши-
нов, Илия Раев, Мария Сапунджиева, Анета Сотирова, Ицхак Финци, 
Руси Чанев и др. Името на новия, също общински по своя статут те-
атър, е Малък градски театър „Зад канала“. Негов символ са две ус-
михнати „задканални“, подуенски жаби-принцове. Те носят на гърба 
короните си, които приличат на крепостната корона от герба на Со-
фия, създаден през 1900 г. от художника Харалампи Тачев.

Първият директор Борислав Чакринов си припомня: „Отделих-
ме се с желанието да покажем един модел на български театър, кой-
то да бъде наистина ефективен в тази криза. Освен да постига твор-
чески резултати, да бъде и икономически по-целесъобразен. Смятам, 
че в творчески план сме го доказали. А в икономически план смея да 
твърдя, че нашият театър е от 20 до 30 пъти по-ефективен от всич-
ки столични театри в момента, които поддържат нормален репертоар. 
Ние играем – за разлика от повечето театри – всеки ден, от вторник 
до неделя. Всеки понеделник има кино, всяка сряда – джаз. И кое-
то е най-хубавото – през тези две години успяхме да създадем свой 
кръг приятели“.487 Първите две постановки на театъра са по пиеси, 
известни с бунтарския си дух и своята авангардна скандалност, насо-
чени срещу съществуващите норми и конвенции, както в обществото, 
така и в изкуството. Това са „Хоровод“ на Артур Шницлер, произведе-
ние, заклеймявано в началото на ХХ в. заради порнографско-сексуал-
ните си и фройдистки конотации и авангардно-бурлескната сатира на 
властта, „Татко Юбю“ по Алфред Жари, създател на философско-ли-
тературното направление патафизика като „наука за въображаемите 
решения“. Режисьор е Борислав Чакринов. Спектакълът олицетворява 
българската „додекафония“,488 хаос и обърканост от началото на 90-те.

487 Калинкова, Пенка. Интервю с Борислав Чакринов, Континент, 07.1992. Цит. по 
Малък градски театър „Зад канала“. За нас. https://zadkanala.bg/za-nas (посетен на 05.06.2018).

488 Метод за съчиняване на атонална музика, разработен от А. Шьонберг. Музикална 
субстанция и развитие на формата се извеждат от 12 различни тона на хроматичния звукоред 
в определена последователност. Понятието се свързва с експресионизма, антимелодизма, 
дисхармонията, дисонанса, атонализма.

34.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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„Татко	Юбю“	по	А.	Жари,	реж.	Борислав	Чакринов,	
Малък	градски	театър	„Зад	канала“,	1990

През есента на 1991 г. театърът играе „Татко Юбю“ в Париж, в 
центъра „Жорж Помпиду“ по време на фестивала. Тези участия на 
сфуматовци и задканалци са първите участия на български профе 
сионални театри на световен фестивал след разрушаването на Бер-
линската стена. Гостуванията по театрални форуми на различни бъл-
гарски театри в западно-европейските страни са белег на отварянето 
след сгромолясването на „желязната завеса“, на стремежа към една 
нова, свободна и демократична Европа.

Ентусиазмът на групата бунтари и желанието им да представят 
на публиката спектакли, критикуващи открито обществените недъзи, 
насочва творците към такива произведения от класическия, модерния 
и постдраматичния репертоар като „Ревизор“ от Николай Гогол и „За-
връщане у дома“ от Харолд Пинтър, реж. Стоян Камбарев; „Плешива-
та певица“ от един от основните представители на театъра на абсур-
да Йожен Йонеско, реж. Елена Цикова; „Таня, Таня“ от Оля Мухина, 
реж. Явор Гърдев – постмодерна реплика към А. Чехов. Силен разо-
бличителен заряд носят и постановките по български автори „Българ-
ският модел“, който е „обратното на всичко останало“, представен от 
Станислав Стратиев, Младен Младенов, Борислав Чакринов, Стоян 



531

Камбарев; музикално-песенните „уйдурми“489 „Свекърва“ от Антон 
Страшимиров и „Славейковци“ по Петко и Пенчо Славейкови, реж. 
Бойко Богданов и др.

Откровен неоавангарден жест е основаването на Експеримен-
тална театрална студия „Елизавета Бам“. Идеята е на режисьора 
Бойко Богданов, съвместно с театроведката Вероника Благова, кои-
то през лятото на 1989 г. събират артисти единомишленици и зами-
нават за село Българево, за да поживеят и измислят заедно нещо аб-
сурдистки хармсовско490, което да разбуни духовете. В групата на 
студийците са Йордан Биков, Михаил Милчев, Мая Остоич, Нико-
лай Урумов, Саша Христова, Кирил Цонев, Елена Шивачева. Пре-
миерата на спектакъла „Елизавета БАМ“ е през септември 1990 г. в 
зала „49“ на театър „София“, който по време и след развода със зад-
каналците, отваря врати за експерименти. В периода на същест-
вуването си до 1994 г. и през 1997 г. трупата се представя на раз-
лични места. Изпълненията на трупата през началото на 90-те на 
различни международни фестивали и по време на направените тур-
нета (Гренобъл; Торино, Виена, Братислава) предизвиква истин-
ски фурор с актуалността на представяните проблеми след пада-
нето на Берлинската стена и с авангардния си нов театрален език. 

„Завръщане	у	дома“	от	Х.	Пинтър,
реж.	Стоян	Камбарев,

																					Малък	градски	театър	„Зад	канала“,	1991

489 уйдурма – специално съчинена, измислена, стъкмена версия или машинация.
490 Даниил Хармс е един от основателите на авангардната група поети в Ленинград 

„Обединение за реално изкуство“ (ОБЭРИУ) в края на 20-те години на ХХ век.
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										„Елизавета	Бам“	от	Д.	Хармс,																															„Времето	е	временно“	
реж.	Бойко	Богданов,	1991

По думите на самия Богданов естетическата платформа на студия-
та е: „дрън-дрън!“, любов, еклектика, кахърност и присмех, самоиро-
ния и демиургстване491, каращисване492 на епохи и жанрове... и най-ве-
че: зрителите и артисти те са в едно равнопоставено пространство, 
при това – омешани, а не „сцена и зала“. В една...голяма стая за вза-
имен театър... Стая на потайностите на... общуването ...и безобразно 
наглото Образно мислене.“493 Последвалите авторски експерименти 
на Бойко Богданов са пърформансите: „Времето е временно“, „Сбо-
гом Ленин“, „Голямото плюскане“, „Да! Да! На ДАДА“ и спектакли-
те: „Антропомизантропос“ по Молиер, Камю, Сартър; „Ний? Де“, 
„Сбогом, Моцарт?“. През 1998 режисьорът оглавява Нов драматичен 
театър „Сълза и смях“, където с нов екип продължава своите режи-
сьорски търсения. Трупата влиза в новия век с авторската трилогия с 
емблематичното заглавие „ХХ век“: „Гледалото, или вечната балкан-
ска кръчма“, „Чакалото или вечната балканска гара“ и „Мечталото“.

Популярност добива и друга формация. Това е частен театър „Ла 
Страда“. Нейно ядро са артистите Мая Новоселска, Кръстьо Лафаза-
нов, Борислав Стоилов, Валентин Танев, Валери Малчев, Христо Гър-
бов, Тончо Токмакчиев, но в представяното хумористично шоу „Ули-
цата“ играят и много други артисти. Негов автор и режисьор е Стефан 
(Теди) Москов, завършил куклена режисура при Юлия Огнянова.

491 демиург (на гръцки: δήμος, „народ“ и ἔργον, „дело“ – буквално „народно дело“), 
демиургстване – изобретяване, измайсторяване.

492 каращисвам – разбърквам, смесвам.
493 Богданов, Бойко. „Елизавета Бам“ I и II. За трупата. https://elizavetabam.wordpress.

com/за-трупата/ (посетен на 15.07.2018).
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„Ний?	Де“,	реж.	Бойко	Богданов,	театър	„София“,	1993

През 1992 г. започва излъчването на шоуто „Улицата“ по телеви-
зията. То е изпълнено с гегове и скечове, импровизирани от актьори-

„Улицата“,	реж.	Стефан	Москов,
																																												театър	„Ла	Страда“,	1993
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те. Основни герои са малкият човек, чиновникът, неудачникът, пияница-
та, псевдоинтелектуалецът, бързо забогателият след промените ароган-
тен тип, началникът и пр. В шоуто карикатурно се представя динамич-
но променящото се българско общество след 1989 г. Основните теми са 
свързани със загубата на ценности, профанизацията на изкуството и кул-
турата, тъгата по отминалото време, направените грешки, забързаното 
ежедневие, стреса, ролята на медиите и рекламата и др. Т. Москов поста-
вя и други спектакли, в които участват членове на екипа като „Марма-
лад“ (Jam), което се асоциира с музикалния термин jam-session в джаза, 
и „Майсторът и Маргарита“ по М. Булгаков в театър „Българска армия“.

Междувременно актьорите и режисьорите от новите формации 
гастролират и в репертоарните театри в столицата и страната. Част от 
тях впоследствие преминават на държавна работа.

Алтернативни школи за театрално 
обучение

Новото време поражда необходимостта от създаване на нов тип ак-
тьори. Важна крачка в търсенето на многообразие и нови театрални езици 
е децентрализирането на образованието и създаването на алтернативни 
на Висшия институт за театрално изкуство (ВИТИЗ) школи за театрално 
обучение. Те започват да се появяват още в началото на 90-те години.

Театралният департамент на Нов български университет е основан 
през 1991 г. от режисьорката Възкресия Вихърова. В началото се зараж-
да идеята за провеждане на експериментален проект „Бит“ по тексто-
ве от изследванията на Иван Хаджийски, писани през 30-те години, в 
областта на народопсихологията „Бит и душевност на българския на-
род“ и „Оптимистична теория за българския народ“.494 В. Вихърова си 
припомня, че започвайки проекта, на екипа не е било ясно дали ще ста-
ва дума за театър или за едно пътуване на група бунтуващи се пърфор-
мъри, които търсят нови пространства и техники за изразяване.495

494 Хаджийски, Иван. Избрани съчинения в три тома. Том I. Бит и душевност на нашия 
народ. – София: ЛИК Издания, 2002.

495 Манева, Доротея. Възкресия Вихърова: Театърът е живот в нетипични параметри. 
Публични пространства. 28.08.2014 http://www.night.bg/blog/?p=6329 (посетен на 07.08.2018).
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Постепенно проектът се превръща в образователна програма за 
актьорски тренинг, която е включена като модул за обучение на ак-
тьори в Нов български университет. Чрез участието си в програма-
та „Бит“ бъдещите актьори посредством „работа в прогрес“ добиват 
умения в областта на психофизическия театър. На базата на структур-
но трансформиране на български народни танци и обреди, те усвоя-
ват определени поведенчески модели.

Междувременно В. Вихърова с обучените от нея студенти ос-
новава Учебен театър към НБУ. Той се обособява в самостоятелна 
структура през 2000 г. В него се играят спектакли на физическия те-
атър предимно под нейната режисура, съвместно с арх. Зарко Узунов. 
Копродукции между студентския театър на НБУ и други формации 
през 90-те са: „Лудата на дома“ по Ж. Кокто, Аз и ти“ на П. Жерал-
ди, „Президентките“ на В. Шваб, „Индже“ по Й. Йовков, „Вишневи 
сестри“ на М. Грийн, „Домът на Бернарда Алба“ на Ф. Лорка и др.

Друго учебно заведение, което през 90-те започва да предлага да-
леч по-конвенционално и универсално обучение по актьорско майстор-
ство, е частното висше училище Театрален колеж „Любен Гройс“. Той 
е създаден още през есента на 1991 г. с усилията на Елена Баева и На-
дежда Сейкова – професори във ВИТИЗ, които го напускат и решават

„Бит“,	по	Иван	Хаджийски,	пост.	Възкресия	Вихърова	и	Зарко	Узунов,	
Театрален	департамент	–	Нов	български	университет



536

„Менделсон	за	убийци“
по	„Опера	за	три	гроша“		
на	Б.	Брехт,	
реж.	Елена	Баева,
Театрален	колеж	
„Любен	Гройс“,	1993/94																											

да създадат своя алтернативна школа. Първият випуск завършва през 
1994 г. Официалното решение на Народното събрание за неговото от-
криване обаче е взето повече от десет години по-късно на 13.02.2002 
г.496 Постепенно театрални специалности започват да се изучават в раз-
лични университети из страната като Пловдив, Благоевград, Вар на и др.

Театърът на прехода се характеризира с опити за театрални ре-
форми, със създаването на алтернативни театрални формации и 
школи за обучение, с по-голямата мобилност на творците, с камер-
ните постановки и моноспектаклите, с търсения в областта на нео-те-
атралния психологизъм, с бунтарството на театралния неоавангард, 
с карнавализма и фестивалното нашествие на куклениците, с експе-
риментите в областта на физическия, постмодерния и постдраматич-
ния497 театър, които продължават и през новия век.498

Й. С.

496 Решение за откриване на частно висше училище – самостоятелен колеж с на име-
но вание театрален колеж „Любен Гройс“ със седалище София, Държавен вестник, бр. 20,  
22.02.2002. 
https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/-12047871/issue/2953/reshenie-
za-otkrivane-na-chastno-visshe-uchilishte-–-samostoyatelen-kolezh-s-naimenovanie-teatralen-
kolezh- (посетен на 03.08.2018).

497 Понятието „постдраматичен театър“ принадлежи на Ханс Тийс Леман. С него той 
обозначава някои характерни тенденции в неоавангардния театър след края на 60-те години 
на ХХ век. Lehmann, Hans-Thies. Postdramatic Theatre. London and New York: Routledge. 2006.

498 Театралната практика в края на 90-те. „Концепции България“, Сдружение „Антракт“, 
1999; Дечева, Виолета. Театърът на 90-те. // Реплика от ложата идруги текстове. – София: 
СОНМ, 2001; Николова, Камелия. Режисьорът в българския театър: от социалистическия 
реализъм до постмодернизма. – София, 2015, НАЦИД, № Нд 020180072; Йорданов, 
Николай. Театърът в България 1989–2015. София: Институт за изследване на изкуствата – 
БАН , Фондация „Homo Ludens“, 2016.
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МУЗИКА БЕЗ ЦЕНЗУРА

Процесът на демократизация след 10 ноември 1989 г. стимули-
ра усещането за свобода в изкуството, особено в сферата на явления, 
традиционно подлагани на официозен идеологически контрол и цен-
зура в годините на тоталитарно управление. Поне в полето на музи-
ката тук попадат съвсем разнородни събития, свързани с музикалния 
авангард на ХХ век, но и с младежкия ъндърграунд, както впрочем и с 
бурно оспорвания балкански привкус на някои направления в съвре-
менната популярна музика.

Съвременната музика на фокус

В началото на 1990 г. композиторът Георги Тутев, представител 
на българския музикален авангард, основава Общество за нова му-
зика „Музика вива“. Дружеството си поставя за цел да популяризи-
ра достиженията на съвременната българска и световна музикална 
култура, донякъде неглижирани в предшестващите години от страна 
на официозните кръгове на Съюза на българските композитори. Още 
през същата година са организирани повече от 40 концерта, на кои-
то прозвучават за първи път значителен брой съвременни български и 
чуждестранни произведения. На първия концерт, състоял се на 27 ап-
рил 1991 г., е представена музика от Пиер Булез, Константин Илиев, 
Щокхаузен, Андре Букурещлиев, Веберн и Иля Зеленка.

Две години по-късно, през 1993 г., Обществото инициира и създа-
ването на фестивала „Музика нова“. На фестивалната сцена звучат пре-
димно камерни и симфонични произведения на композитори от раз-
лични поколения, които по своему слагат отпечатък върху облика на 
българското музикално изкуство през последното десетилетие на ХХ 
век. Открояват се имената на Симеон Пиронков, Георги Тутев, Васил 
Казанджиев, Лазар Николов, Георги Арнаудов, Румен Бальозов, Руси 
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Търмъков, Божидар Спасов, Юлия Ценова, Драгомир Йосифов, Адри-
ан Первазов, Ясен Воденичаров. Създаването на Дружеството и на фес-
тивала е перспективен акт и по отношение на очакването за създаване 
на публика, отворена за авангардните идеи в света на съвременната му-
зикална култура. Но в условията на новата децентрализирана култур-
на ситуация, която вече нехае за диктата на всякакви идеологеми, далеч 
по-динамични, непредвидими, а и доста противоречиви се оказват про-
цесите в широката сфера на популярната музика.

Промяната през погледа 
на младежкия ъндърграунд

В началото на 90-те години Кольо Гилъна (Николай Йорданов), 
фронтмен на рок група „Контрол“, оглася публичното пространство 
някак ненадейно с „Най-щастливият ден“ – песен, която внася смут 
за по-традиционно устроените сетива. Песента имитира, но и подла-
га на изненадваща смехотворна инверсия ретро музикална лексика в 
духа на конвенционални поп-музикални структури от 60-те години 
на миналия век и не по-малко конвенционални, непретенциозни ме-
лодраматични стихчета. Абсурдът в излагането на смисловата поан-
та на песента. („...и ето най-щастливият ден – когато ти	ще	си	далеч	
от	мен!.. “) разкрива иронична позиция, въвлякла кривото огледало 
(не толкова осмиващо, колкото разсмиващо), което афишира весело 
собствено отношение към сълзливия свят на мелодраматичното пре-
живяване.

Мнозина биха припознали тук знаците на своеобразен упадък на 
възвишената романтика, стимулиран от променящите се ценности в 
годините след 1989. Други биха отбелязали симптоми на менталност, 
която не мери „силата на чувствата“ в черно и бяло и според деци-
белите на шумната, показна сълзливост и морализаторския смислов 
хоризонт на мелодрамата, здраво вкопан в музиката още от времето 
на Вердиевите опери и класическата оперета. Макар да носи някак-
ва естетическа алтернатива, поне що се отнася до преобладаващи на-
гласи в българската ситуация по това време, този род менталност не 
засенчва популярността на традиционните клишета в третирането на 
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любовната тема – особено ако се съди от широкото пристрастие към 
формулата на, да кажем, „хепиенда“ в киното и сантимента на ключо-
вата песенна фраза „all dreams come true“, или от носталгията по до-
миниращата в близкото минало стилистика, наблюдавана в песенния 
репертоар на емблематични певци като Лили Иванова и Емил Дими-
тров. А и „горчиво-сладката“ емоция (ако използваме този евфемизъм 
за мелодрама) е показателна за народопсихология, проектирана в раз-
лични музикални традиции. Подобен профил на сантимента, облечен 
в определена стилистика, се свързва като че повече с музиката на Из-
тока – но представата в тази насока има свои паралели в контекста на 
различни култури, на различни общности. „Горчиво-сладкото“ пре-
живяване е по своему синтезирано в много от музиката, формирана в 
контекста на европейския запад под знака примерно на естетиката на 
романтизма от XIX век. Да не говорим за доста от музикалните тради-
ции на българите, особено в битовата сфера.

През погледа на младежкия ъндърграунд в началото на 90-те го-
дини обаче, пародийните закачки на група „Контрол“ си идват на точ-
ното място и в точното време. Показателни за последователно при-
лаган пародиен подход са дори само албумите „Бум“ (1990), „Леле 
како!“ (1992), „Любоff“ (1994). Израз на цялостна музико-поведенче-
ска нагласа, наблюдавана кажи-речи във всичките песни на групата, 
този подход очевидно акумулира нагласи и ценностни пристрастия,

Корицата	на	албума
																					„Леле,	како!“	(1993)
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Милена	Славова	(1966–)									

свързани далеч не само със западни модели под знака на пънк стилис-
тиката, но и със специфичните проекции на неформалното общуване 
и музико-поведенческо инакомислие, култивирани още през 80-те го-
дини в редица рок песни на „Щурците“, „Тангра“ или ФСБ.

Погледнато в контекста на българската културна ситуация, пре-
вратното тълкуване на мелодрамата неслучайно намира особено раз-
витие в сферата на младежкия ъндърграунд в началото на 90-те го-
дини, ориентиран към актуални насоки в полето на рокмузиката 
– особено що се отнася до словесното римотворчество със знака на 
пънк стилистиката, която поначало търси хапливия, нонкомформист-
ки, понякога и анархо-език на иронията, на двусмислието, на хлъзга-
вата метафора. Без да романтизираме ореола на рокмузиката като но-
сител на алтернативни идеи, нека напомним, че тук си казва думата и 
специфичният път на рокмузиката у нас. Подлагана на идеологиче-
ски санкции и рестрикции в условията на централизирана културна 
политика в годините преди 1989, сега рокмузиката в България при-
добива друг обществен статус, стимулиран донякъде от „вятъра на 
промяната“ и начеващите процеси на демократизация. Озовали се във 
фокуса на общественото внимание, рок музиканти огласят площадни 
политически акции. Милена с група „Ревю“ проповядва социално ан-
гажирани послания, Васко Кръпката с „Подуене блус бенд“ е яхнал 
либерализиращия полъх от делтата на Мисисипи, а песента „Let It 
Be“ на Бийтълс, до неотдавна недопускана в националния радиоефир, 
сега доминира в общественото звуково пространство, придобивайки 
нови бунтовни конотации.
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Тази нова за българския рок среда стимулира по новому афини-
тета към игровитостта, разбирана и като своеобразна симбиоза меж-
ду естетическата, социалната и политическата перспектива. Пока-
зателни тук са например песните на група „Ревю“ в албума „Ха-ха“ 
(Unison, 1991), сред които се откроява „Охолен живот“ (текст: Миле-
на Славова, музика: Васил Гюров). Култивирането на вкус към този 
род метафорично изразяване разкрива своеобразни музико-поведен-
чески натрупвания в контекста на младежката култура, които някол-
ко години по-късно, в края на 90-те, сублимират по друг начин в ри-
мо-творчеството на момчетата от група „Ъпсурт“ („Чекай малко“, „И 
твойта майка също“, „Неделя сутрин“)499, заиграли се със смешното, 
вица, автоиронията, парадокса – в духа на една колкото глобализира-
на, толкова и нашенска интерпретация на афинитета към неформал-
ния, нецензурен, агресивен речник, наблюдаван на територията на 
хип-хоп културата.

Балканската етновълна в глобалния свят

Когато през 1995 година американското списание „Нюзуик“ от-
белязва, че кавалджията Теодосий Спасов е създал музикален жанр, 
схващан като ново явление в полето на съвременния джаз, доминира-
щият звуков пейзаж в България функционира вече под знака на една 
обновена традиция в битовото свирене, осезаемо вдишала от заплете-
ното регионално кълбо на локалните балкански корени, но и от широ-
кия спектър глобализирани звуци, проектирани в полето на съвремен-
ната популярна музика.

Все по същото време слисани западняци изпадат в изумление от 
вихреното темпо, сложните метроритми, страстните мелодии и не-
обичайните за западното ухо тембри и модални структури, чути от-
въд Балканите още през 80-те години на миналия век в свиренето на 
Иво Папазов и неговия оркестър Тракия500. Западът е заговорил за ле-

499 Вж. албума „Чекай малко“ (Free Agents, 2001).
500 Възлова роля в популяризирането на Иво Папазов и оркестър Тракия отвъд България 

има Джо Бойд, продуцент на албумите „Ascending“ (1989) and „Balkanology“ (1991), издадени 
от британската звукозаписна компания „Hannibal“.
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Теодосий	Спасов	(1961–)																																																										

гендите на българската сватбарска музика, описвани като ново явле-
ние, което „през 80-те години преобразява източно-европейския му-
зикален терен със своята мощна бленда, изтъкана от балкански фолк, 
подправен с джаз, рок, циганска, турска, индийска музика...“501. Няма 
съмнение, светът е забелязал алтернативни импулси в новата етному-
зика от България, озарена сякаш от необуздан порив и от някак ира-
ционалния полъх на онези, по думите на Мидълтън, „поругавани в 
след-ренесансова Европа, но подсъзнателно желани зони“502. Свърз-
вани най-вече с традициите на селския фолклор и на градската битова 
музика, подобни зони напомнят по особен начин за Другия в Европа, 
както и за своеобразието на една като че неуправляема, дионисиева 
сетивност, наблюдавана сега във вездесъща мозайка от нестандартни 
явления, плъзнали по неведомите интертекстуални пътища в пъстрия 
контекст на глобалната постмодерна ситуация. Отърсвайки се за се-
тен път от наслоени табута и опростенчески ценностни тълкувания, 
Западът, изглежда, търси нови стимули в представите за „корени“ и 
„автентизъм“. Умората от мимикрията на рационалните и някак сте-

501 Из рекламните бележки на Карол Силверман по повод на турнето в САЩ на Юри 
Юнаков, Иво Папазов, Салиф Али и Нешко Нешев и техния албум „Together Again“, издаден 
през 2005 г. от американската звукозаписна компания за уърлд мюзик „Traditional Crossroads“. 

502 Middleton, Richard. Musical Belongings. – In: Western	Music	and	Its	Others:	Difference,	
Representation,	 and	 Appropriation	 in	 Music (eds. Georgina Born and David Hesmondhalgh), 
University of California Press, 2000, p. 61. 
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рилни стратегии в създаването на артефакти или пък досадата от жур-
налния блясък на рафинираната изразност в попкултурата активира 
вкуса към онези непознати, самобитни, палещи въображението, ма-
кар понякога и не дотам осъзнавани културни пластове, свързвани със 
символиката и енигматиката на регионалните традиции. Дори само 
нарастващият глобален интерес към самобитния литературен свят на 
Маркес и Радичков или към нестандартните музикални пътешествия 
на Ибрахим Ферер, Иво Папазов, Бобан Маркович и Горан Брегович 
са симптоматичен намек: светът изглежда е станал по-любопитен към 
характерните енергии на регионалните култури. Подобни нагласи се 
разгръщат сякаш все под знака на онази логика на общите култур-
ни процеси, породила възникването на трансгранично и далеч неед-
нозначно явление каквото е, да кажем, уърлд мюзик503, стимулирало 
де-западнизацията на попмузиката, въвеждайки в широко обръщение 
незападни звуци, инструменти и музиканти.

Глобалната мода на регионалните звуци стимулира нови перспек-
тиви пред актуализирания интонационен свят на иначе традиционна-
та сватбарска музика. Вписвайки се посвоему в смисъла на прослову-
тия постмодерен девиз „Мисли глобално, действай локално!“, тъкмо 
този свят захранва до голяма степен контурите на новостите в българ-
ската популярна музика, наблюдавани в началото на 90-те години.

Избуяването на етномузика, прихванала здраво нишките на регио-
налното балканско звучене, се схваща по това време като своеобразна 
новост в звуковото пространство не само от западняците, но и от бъл-
гарите. Парадоксите в динамиката на представите за „свое“ и „чуждо“ 
са тласнали идентификационните процеси така, че в края на 80-те го-
дини звуковият профил на популярната музика в България – поне на 
тази, която доминира в публичното медийно пространство и гради об-
лика на съществен дял от българския музикален мейнстрийм, – се ро-
дее по-скоро с лексиката на про-западно ориентиран, модернизиращ 
звуков речник, отколкото с традиционния битов език на локалното 
свое. Въпреки идеологическите рестрикции, плод и на упражнявана-

503 Макар явлението да се осъзнава понякога и като снизходително кимане на модерния 
Запад спрямо „екзотиката“ на „своите други“, то сякаш намеква по своему за упадъка на 
„големите разкази“. Поставяйки фрагменти от разнородни музикални традиции в нови 
отношения с глобалната популярна култура, направлението уърлд мюзик се оказва и шанс за 
не-западни музиканти да бъдат забелязани вън от своята регионална среда, а в този смисъл – 
и да се впишат по-осезаемо сред актуалните явления в съвременната музика. 
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та в продължение на близо половин век централизирана културна по-
литика, водещи насоки в развитието на поп, рок и джаз направленията 
в България през 60-те, 70-те и 80-те години разкриват неутолим стре-
меж към усвояване на тъкмо такива интонационни потоци. В известен 
смисъл погледът към динамично сменящите се глобални моди задава 
насоките, които преформулират тукашните представи за „музиката на 
бита“, особено що се отнася до нагласите и предпочитанията на по-
коленията, формирани в контекста на урбанизираната българска среда 
през втората половина на ХХ век. Така локалното свое, разбирано като 
полифоничен набор от общностни музикални традиции на различните 
местни етноси, се озовава за дълго време сякаш изтласкано в перифе-
рията на публичното пространство – и поради балканския си привкус 
и комплицирани социално-психологически конотации с алюзия за из-
останалост, и поради догматичното разбиране за „цивилизационен из-
бор“, обладало „горните етажи“ в българската култура.

Насочвайки вниманието към фолклора	като	процес, подобен въз-
глед задава перспектива: макар и вече отдалечена от семантиката на 
обредно-ритуалната традиция, фолк идиоматиката, усещана сега 
по-скоро като конвенция за дадена художествена изразност, има свои-
те шансове в света на съвременния човек – и най-естествената сре-
да в тази насока, дълго пренебрегвана в публичните пространства на 
българската ситуация, е неформализираната сфера на бита, особено 
онези нейни ниши, в които връзката между интимното и общностно-
то преживяване трудно може да бъде обект на външни санкции или 
форми на централизиран контрол. Такава ниша в българската ситуа-
ция се оказва своеобразната културна територия на селската сватба 
– пространство, в което през 70-те и 80-те години сантиментът към 
фолклорната традиция пребивава в контекста на променено, актуа-
лизирано битие. Раздвоено между „миналото“ и „сегашното“, меж-
ду „традиционното“ и „модерното“, между „селското“ и „градското“, 
то очертава нов етап в неизбежния процес на модернизиране, както и 
обновените контури на онова еклектично усещане за полуселско-по-
луградско живеене, което в значителна степен съпътства българската 
култура поне от времето на Дико Илиев.

В този смисъл бумът на сватбарските оркестри през 80-те години 
не е случаен. Създаденият вакуум в сферата на локално ориентирана-
та битова музика, както и новата социокултурна ситуация стимулират 
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онези разкрепостяващи нишки във функционирането на народната 
музика, определяни като „неправилни“, „изкривени“. Нe е случа-
ен и фактът, че сватбарското свирене, тази	друга	народна музика се 
осъз нава по това време като своеобразен ъндърграунд, т.е. като тен-
денция, кривнала от ортодоксалния, от „правия“ път, и от някак ско-
ваните представи за съхраняване на фолклорното наследство. Форми-
ран под въздействието на романтичната идея за опазване на „чистия“ 
фолклор, модернеещият се българин съотнася сватбарското свире-
не по-скоро с представата за някаква нашенска, „домашна“ екзоти-
ка, осеяна при това с ценностните знаци на културна изостаналост и 
безхаберен примитивизъм. Дори през 90-те години, когато доминира-
щите нотки в широката сфера на бита, а и на част от вече дерегули-
раното медийно пространство, са силно повлияни от интонациите и 
разчупения подход, свързвани със сватбарското свирене, т.е. от вълна-
та на една осъвременена балканска изразност, богата на специфични 
и щедри откъм „източна“ чувственост интонации, – мнозина продъл-
жават да възприемат характерните акценти в този пейзаж като „чуж-
дица“ в лексиката на българската музика.

Подобна нагласа е рефлексия впрочем и на подхванатите „отго-
ре“, още в средата на 80-те години, публични полемики около обли-
ка на сватбарската музика, преживяваща по това време мощно ново 
развитие. Полемиките подлагат на критика „анархизма“, обхванал би-
товата инструментална традиция, т.е. артистичната свобода, субли-
мирала в набор от спонтанно възникващи иновации, включително в 
посока на един показен, неудържим виртуозитет и импровизационни 
похвати, кръстосващи етнодиалекти от различни региони, но и инто-
нации с далеч не тукашен произход.

Неслучайно определян и като своеобразна форма на инакомис-
лие504, този „фолк в опозиция“ разкрива хода на необратими проце-
си, както впрочем и потенциала на разкрепостена артистична авто-
рефлексия, която имитира, но и обновява предшестващи конвенции 
с алюзия за „предмодерни“ архетипи и традиционна „селска“ музика. 
И ако възраждането на своето-чуждо, или – казано иначе, – завръща-
нето към своето-но-вече-чуждо тръгва от бума на сватбарските ор-
кестри, следващите рефлексии в тази насока обхващат далеч по-ши-

504 Кауфман, Димитрина. Съвременните сватбарски оркестри като „дисидентски“ фор-
ма ции. // Български	фолклор, 1995, № 6, 49–57. 

35.	Българският	XX	век	в	изкуствата...



546

роки жанрови зони. Наблюдавани в обновените, локално обагрени 
модификации на представите за поп, рок и джаз, такива рефлексии 
докосват далеч не само нестандартния фолкджаз кавал на Теодосий 
Спасов, вокалните експерименти на Йълдъз Ибрахимова („Балкана-
толия“, 1997), джаз композициите на формация „Зиг заг трио“ (Рал-
чев – Хюсеинов – Янкулов, „Когато пчелите събират мед“, 2004), или, 
да кажем, на състава „Булгара“ („Меча сватба“, 2005). Такива рефле-
ксии се наблюдават и в епизодичните фолк-интерпретации на рокад-
жии като например момчетата от „Ер малък“ („Българи“, 1992) и гру-
па „Контрол“ (1991), в смешните кавър-версии на емблематични поп 
и рок хитове, интерпретирани от „Джипси авер“ (1993–94). Погледна-
то още по-нашироко, подобни явления доминират и в набъбващия ре-
пертоар, свързан с фестивала „Пирин фолк“, тръгнал със своеобразна 
ориентация към македонските фолклорни диалекти, и в последвало-
то „ориентализиране“ на умножаващите се в средата на 90-те годи-
ни поп-фолк певци и инструменталисти, и в артистичните нагласи, 
сублимирали в измеренията на многозначен фюжън, представян от 
състави като „Ку-ку бенд“.

Сватбарските оркестри инициират характерни нюанси на една 
по своему злободневна интонационна среда, съчетала по особен на-
чин същината на поне две линии, на два континуитета, на две социо-
културни логики, които на пръв поглед изглеждат несъвместими. По-
гледнато исторически, на пръв поглед те опонират помежду си, още 
повече, че отпращат представите към „предмодерни“ и „постмодер-
ни“ нагласи в културните самосъзнания. Едната линия, схващана като 
„предмодерна“, съзираме в динамиката на балканския фолк, особено 
що се отнася до насоките в контекста на онзи негов дял, чиито корени 
водят към традицията в битовото свирене, обозначавана с наименова-
нието чалгия – традиция, която поне от средата на XIX век се свърз-
ва със специфичния за Балканите преход от селото към града. Друга-
та линия, възникнала в постмодерния контекст на западната култура, 
отвежда към космополитния профил на уърлд	мюзик. Макар и рожба 
на западната попкултура, уърлд мюзик се оказва някак парадоксален 
стимул в завоя към „локалното свое“, който изиграва ролята на цен-
ностно огледало, ролята на другия, на „външния“ поглед. Глобална-
та мода на фолк-възражданията, сублимирала в аморфната природа 
на уърлд мюзик, вдъхва в известен смисъл нови, престижни конота-
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ции относно семантиката на регионалните битови лексики с всяка-
къв произход, включително и на онзи общобалкански речников фонд, 
вписан в битовите традиции на балканските култури. А и, както отбе-
лязва Г. Гайтанджиев, никой не е пророк в собствената си среда: „жи-
вотът трябваше да направи своето, та да се коригират някои стереоти-
пи, да се преоценят известни възгледи...и може би пък беше наистина 
необходимо и „Мистерията на българските гласове“ да се намеси в 
английската топлиста, трио „Българка“ да се фотографира с Джордж 
Харисън, а Джо Бойд, Кейт Буш и други техни сънародници да проя-
вят интерес към фолклора ни и най-вече към възможността той да се 
„имплантира“ успешно в един или друг стил на популярната музика, 
– за да се промени обществената атмосфера...“505. Оглеждането през 
погледа на „другия“ стимулира онази перспектива	в модерния свят, 
която в редица отношения съотнася и свързва креативните енергии на 
субекти от различни географски и културни зони в посока на опреде-
лени направления в музиката, както и на своеобразен музикален кос-
мополитизъм.

Както и да търсим мотивациите за възраждането на локалното 
свое, явлението несъмнено актуализира интертекстуалната връзка и 
потърсения диалог със „спомена“, с онзи аспект на българската музи-
кална култура, който припознава заплетеното кълбо на балканските ѝ 
корени. При това, явлението оспорва, критикува редица традиционни 
социално-психологически нагласи относно „българското“, разбирано 
като плоска идеологема, като замръзнала, статична, нединамична ка-
тегория.

Обновената интонационна среда през 90-те години интегрира оп-
ита на различни локални етноси и се разгръща отвъд представата за 
обособена музика на определена малцинствена група. В този смисъл 
тя не носи знаците на някаква тясно обособена етническа или социал-
но детерминирана принадлежност. Предпоставена донякъде и от но-
вата социокултурна ситуация, либерализирала българската култура в 
посока на едно по-видимо легитимиране на малцинствените етниче-
ски групи, тя рефлектира върху всъщност разнородни културни прос-
транства, обитавани от разнородни общности.

505 Гайтанджиев, Генчо. Популярната музика – про? контра? – София: Народна 
просвета, 1990, с. 122.
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Казват, всяко ново не е нещо друго освен добре забравено ста-
ро, стаено някъде из дебрите на общностната памет. Метафорични-
ят смисъл на тази популярна сентенция насочва и към разбирането, 
че светът е колкото голям, толкова и малък; че времето е колкото дъл-
го, толкова и кратко; че възникващите тук и там културни феномени 
са колкото уникални, толкова и подобни, а вечният обмен на култур-
на информация напред и назад във времето е в основата на „новите 
стари явления“. Отнесено спрямо процесите в етномузиката, такова 
виждане илюстрира логиката и динамиката в преозначаването на ми-
налото – доколкото този род музика предполага вече състоял се опит, 
вече обособила се общностна памет, вече сублимирали синтези в му-
зицирането на дадена общност.

Но дали панорамата на „новите стари явления“ в края на ХХ век 
е намек за носталгични нагласи? Или означава, че връзката тради-
ция-съвременност оживява някак в перспектива – по начин, свързан 
с ценностно-смислови натрупвания, определяни от някои етномузи-
колози определят като постселски фолк движения506, а тукашната нау-
ка по традиция дефинира с понятието градски фолклор? Дали подоб-
ни явления формулират контурите на своеобразен нео-фолклоризъм, 
мотивиран този път от една сама по себе си плуралистична визия от-
носно „корените“; визия, която насочва към осъзнаване на гъвкавото 
многообразие от общностни традиции и тяхното естествено и неми-
нуемо преплитане?

В средата на 90-те години фолклористът Т. Ив. Живков говори 
вече не просто за обновяващите процеси в сферата на сватбарска-
та музика, а за осезаем фолклорен бум, обхванал различни нива 
на българската популярна култура. Авторът подчертава, че нови-
ят песенен фолк „преобръща наопаки нечии представи за фолкло-
ра като старина и поставя под въпрос всички прибързани вещания 
за колапс на българската култура“507. Аргументирайки тезата за 
фолклора като променлива	потребност, авторът хвърля същевре-
менно мост към прозорливите думи на Райна Кацарова, изрече-
ни десетилетия по-рано, насочващи вниманието към припознава-
не на виждането, че „върху музикалното и танцовото наследство 

506 Вж. например Slobin, Mark. Subcultural Sounds: Micromusics of the West. Hanover: 
Wesleayn University Press, 1993, p. 68. 

507 Живков, Тодор, Ив. Фолклорният бум. // Фолк	панаир, 2/94, с. 6. 
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на българския народ са се отразили влияния от най-различен про-
изход... “508.

Определян и като летопис на прехода, новият песенен фолк се 
оказва своеобразно огледало на „новото време“, стимулирало, по-
гледнато най-общо, две относително обособени естетически насоки. 
Едната се свързва с квази-реализма, с бруталния комерсиален език на 
„журналния блясък“, на „сапунената опера“, на един своеобразен ис-
кейпизъм, в който утопията е в плен на агресията на новите прагма-
тични ценности и почти по правило експонира клиширани образи на 
жената изкусителка. Другата насока, напротив, търси креативни козо-
ве – най-вече в смешното, в хумора, в иронията и автоиронията, чий-
то „втори план“ обикновено пародира новите митове. Особен принос 
в култивирането на втората насока има „Ку-ку бенд“. Разбирана имен-
но като своеобразна рефлексия спрямо актуални събития и процеси 
„по време на преход“, музиката на „Ку-ку бенд“ е до голяма степен 
свидетелство за нова културна ситуация, която през 90-те години ся-
каш стимулира не само социално-политическата, но и артистичната 
либерализация, умножила опциите в контекста на една иначе като че 
претоварена от пъстра информация сфера на художествената култу-
ра. Сред емблематичните примери тук се откроява, например, дипти-
хът „До Чикаго...и назад“ (включен в албума „Няма не искам“, БМК, 
1999), своеобразна музикална реплика на пътните бележки на Алеко 
Константинов, публикувани през 1893 г., след завръщането му от Све-
товното изложение в Чикаго същата година.

Защо 106 години след появата на този факт в българския литера-
турен живот музикантите от „Ку-ку бенд“ се заиграват тъкмо с това 
прословуто заглавие в българската литература? Дали заради търсене-
то на някаква самоцелна асоциация с ясно изразения хумористичен 
пласт в литературната творба? Дали заради тази именно страна от та-
ланта на самия автор, станала причина да остане в националното об-
ществено съзнание като майстор в областта на сатирата и пародията? 
Дали заради самата история, пречупена в разказа с щедра доза авто-
ирония, която насочва вниманието на читателя към един доста типи-
чен за онова (а и за днешното?..) време феномен: самооглеждането на 
„планетарния провинциалист“, зяпнал озадачен пред чудесата на го-

508 Стайнов, Петко; Кацарова, Райна; Кръстев, Венелин. Енциклопедия на българската 
музикална култура. – София: Институт за музика – БАН, 1967, с. 61. 
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лемия, цивилизования свят? Или заради далечни асоциации с „неци-
вилизована“ България от края на XIX век? Така или иначе, диалогът с 
Алековия разказ е хумористичен намек за идентификационните диле-
ми, обхванали съзнанието на българина в годините на прехода.

Към особената „игра на идентичности“ насочват и джаз импро-
визациите на Йълдъз Ибрахимова в албума „Балканатолия“ (Вирджи-
ния Рекърдс, 1997)509. Музиката тук сякаш атакува статичните пред-
стави за „свое“ и „чуждо“. Малцинственият етнически произход на 
Йълдъз не засенчва „българското“ у нея – въпреки горчивия ѝ опит 
по време на т.нар. „възродителен процес“510. Но пък тази „двойствена 
идентичност“, позната впрочем на всяка малцинствена група в кон-
текста на дадена национална култура, задава особен смисъл на пос-
ланието в албума. Потърсена е невербалната метафора с помощта на 
музикалното разиграване, съпоставяне и смесване на турски и бъл-

Корицата	на	албума
„Балканатолия“	(2001)																																						

509 Записите в албума са осъществени през 1997 година с участието на Йълдъз Ибрахимова 
(вокал), Васил Пармаков (клавишни инструменти), Веселин Веселинов (електрически бас), 
Иво Папазов (кларинет) Стоян Янкулов (ударни), Tahir Aydogdu (канун), Ylidan Dirik (уд), 
Okey Temiz (перкусии). 

510 През втората половина на 80-те години, по време на т.нар. „възродителен процес“, 
Йълдъз Ибрахимова е принудена да смени името си; тогава тя се подвизава с името Сузана 
Ерова.
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гарски фолклорни мелодии. Приликите по отношение на мелодика-
та са очевидни, разликите насочват най-вече към стилистически ню-
анси в начина на звукоизвличане, към специфични подходи в мелиз-
матичното интониране. Срещата между „турското“ и „българското“ в 
един привидно чисто музикален план наблюдаваме в пиесата „Право 
хоро“. Наблюдаваме я ярко изразена и в композицията „Dilerim bari 
Hudadan“, изградена върху едноименната румелийска фолклорна пе-
сен (изпята на турски език) като основа в разгръщащата се по-нататък 
свободна импровизация. Логично очакваната реприза в края на ком-
позицията излага не първоначално изложената мелодия, а българска-
та (изпята на български език) „Лале ли си, зюмбюл ли си“ – сякаш за 
да подскаже, че фалшива реприза няма; че отправната и заключител-
ната тема боравят с мелодика, която от векове насочва към общи коре-
ни в музиката на балканските етноси.

Идеята за съпоставяне на стар турски и български фолклор с по-
мощта на свободната импровизация е израз и на намерението за сне-
мане на едно исторически обременено напрежение между два етно-
са, чиито музикални традиции се родеят в редица отношения. „За мен 
като български гражданин с турски произход беше естествено да по-
търся общото в една география, която всеки се опитва да раздели“. С 
тези думи, записани на корицата на албума, Й. Ибрахимова синтези-
ра идеята за несъстоятелността на изолационизма, на партикюлизма, 
на крайния национализъм и на дребнавото вглеждане в „собствено-
то свое“ – все категории на идентитета, които търсят нови смислови 
проекции в контекста на глобализиращия се свят.

К. Л.
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БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА  
СЛЕД 1989 г. 

Приемането на 1989 г. като година – граница в съвременната ис-
тория на България, обозначава приключването на един етап в полити-
ческия и обществения живот, но тя се превръща и в преломна точка за 
литературата. Отричането от идеологическите клишета, падането на 
естетическите ограничения, провокира утвърждаването на нови авто-
ри, поетики и езици в поезията, прозата и драматургията, както и на 
непредубедения прочит на литературната история. Припомнят се заб-
равени или забранени личности, творби и събития. Освобождавнайки 
се от ограниченията на идеологическите норми и репресиите на по-
литическата цензура в българската литература се формират нови ес-
тетически тенденции, които толерират художествените експерименти 
и тематичните провокации. Категорично оттласквайки се от ценност-
на структура на социалистико-реалистичния канон, в края на ХХ век, 
тя е сложен конгломерат от сти-
лове и сюжети с нееднозначна ху-
дожествена стойност

Литературата е актуална и 
социално сетивна, но и преос-
мисляща своята история, при-
познаваща своето родство 
по-скоро със забранявани или 
забравени автори и творби, от-
колкото с традиционно вписва-
ните в суверенното простран-
ство на литературния канон 
класици. Политическата промя-
на провокира интереса към не-
познати литературоведски нара-
тиви, теоретични и критически 
интерпретации, към екстрава-
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гантни творчески изяви. Този, най-често полезен, но в някои свои 
проявления и комичен стремеж за наваксване на изгубеното време, 
поражда както ярки творчески жестове, така и по-умерени промени 
в литературното поле. То започва да се преструктурира не само като 
поетика, стил, език, сюжети, герои, жанрове, но и в институциона-
лен, и в социален аспект. Възможностите за свободно книгоиздава-
не, създаването на нови периодични издания и творчески общности 
променят културния контекст – освободен от ограничения и табу-
та, толериращ жестовете на отрицанието, но и на покаянието. Ли-
тературата категорично се оттласква от своята затворена, елитарна 
самодостатъчност, тя търси алтернативни форми на публична реа-
лизация. Това е времето на литературните фестивали, на разцвет в 
издаването на поезия, проза, критика и преводна литература, на ак-
туални	прочити, въвеждани в образователната система, на промене-
ния социален статут и обществена роля на интелектуалците. Есте-
тическите и идейни промени рефлектират от смяна на постоянния 
кръг от сътрудници на културния периодичен печат и променените 
имена („Литературен фронт“ – „Литературен форум“, „Септември“ 
– „Летописи“, „Народна култура“ – „Култура“), до създаването на 
алтернативни творчески формации и издаването на пъстра палитра 
от нови вестници и списания.

В средата на 90-те години писателите с антикомунистически 
убеждения, напускат официалния Съюз	на	писателите и сформират 
Сдружение	на	българските	писатели. Съществено място в истори-
ята на демократичния периодичен печат зааема „Литературен вест-
ник“, издание обединяващо младите поети, писатели и критици, 
толериращо техните авангардни постмодерни прояви. С различен 
успех, в зависимост от финансовата си обезпеченост, продължават 
съществуването си, без да променят имената и профила си списа-
нията „Пламък“, „Панорама“, „Съвременник“, „Факел“, „Море“. В 
тематично-антологийни броеве те поставят проблеми на преводна-
та рецепция, критическата интерпретация на модерните теоретични 
подходи, представят маргинализирани или забранени зони от лите-
ратурната история.

Изключително голямата като обем литературна продукция, те-
матичните предизвикателства, изобилието от възможности за непо-
средствен контакт с читателската аудитория променят функциите 
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на оперативната крити-
ка, както и мисията на 
литературоведските из-
следвания – познати 
като нови	прочити.	През 
този период литератур-
ната критика престава 
ценностно да подрежда 
и аналитично да оценява 
отделни творби, а и цели 
литературни полета, не-
познати дотогава. Ли-
тературнокритическото 
деконструиране на про-
цеси и явления, наис-
тина твърде динамично 
променящи се и взаимно 
изключващи се, подменя 
така наречените перио-
дични критичес	ки	 прегледи,	 с пазарни класации и медийна попу-
лярност. Текущата критика се превръща по-скоро в медиатор между 
писателя и широката публика, а понякога умело използвайки попу-
лярни клишета с удоволствие играе ролята на реклама. Това разби-
ра се, е естествена реакция срещу строгия идеологически контрол, 
господствал доскоро над литературата, превърнал литературните 
критици в съдници, отнемайки им правото на професионално под-
готвени и обективни интерпретатори на художествените явления. 
За ценностното осмисляне на литературния процес важно значение 
през този период имат цялостните изследвания на Розалия Ликова, 
Никола Георгиев, Светлозар Игов, Михаил Неделчев, Вихрен Чер-
нокожев, Валери Стефанов, Александър Кьосев, Милена Кирова, 
Миглена Николчина и др., както и по-късните литературнокритиче-
ски и теоретични изследвания на поколението, което активно твори 
литературата на 90-те години Пламен Дойнов, Бойко Пенчев, Пла-
мен Антов, Борис Минков, Едвин Сугарев, Ани Илков и др.

Съществен момент в литературознанието е мотивът за покаяние-
то, заради манипулативно деформираните факти, забранените произ-
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ведения и забравените автори от историята на българската духовност 
през ХХ в. Литературната критика приема като своя мисия очертава-
нето на достоверната и обективна картина на българската литература. 
В това отношение важен принос имат литературоведските списания 
„Литературна мисъл“, „Език и литература“, „Български език и лите-
ратура“, „Летописи“, „Литературата“ и др.

Споменът за емблематични издания, формирали класическите из-
мерения на националната литература е материализиран във възражда-
нето на имената на списанията „Стрелец“, „Хиперион“, „Нов Злато-
рог“, въпреки проявена естетическа еклектичност те просъществуват 
твърде кратко. Единствено сп. „Везни“ се радва на издателско дълго-
летие, благодарение на прагматичната си адаптивност към пазарни-
те норми на новото време. Алтернативни като заявена художестве-
на платформа и амбиция за елитарност са списанията „Ах, Мария“ и 
„Сезони“, но за съжаление с твърде кратък период на съществуване. 
Сериозни публикации, осмислящи литературната история, а и теку-
щия културен процес се публикуват във вестник „Век 21“ и списание 
„Демократически преглед“. Бурният разцвет на литературната пе-
риодика, нейното стилово многообразие, заявено в авангардни мани-
фести, в текстове с консервативни литературноисторически програ-
ми, безспорно е знак за пълноценно възползване от възможностите 
на демокрацията, за свободно, диалогично, но и полемично налагане, 
развитие и отмиране на художествени процеси в края на ХХ в. Имен-
но те, обозначават възвръщането на отказаните права на литературата 
и литературознанието да правят необременен от идеологеми ценнос-
тен избор. Предизвикателствата на новите технологии предполага и 
създаването на непознати дотогава форми за интелектуална комуни-
кация. Електронните издания и сайтове (като „LiterNet“ на Георги Чо-
банов и „Словото“ на Мартин Митов и др.), вписват литературата в 
едно социокултурно поле, което става все по-влиятелно през следва-
щите десетилетия.

Политическите промени провокират засилена вълна не само за 
осветляване на табуирани зони от литературната история, но и на мо-
рална преоценка на съзнателно или принудително направени екзис-
тенциални и творчески компромиси. Най-отчетливо тази тенденция 
намира художествена реализация (по-откровена или по-манипули-
рана) в разцвета на мемоарния жанр и на документалната литерату-
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ра. През призмата на субективния спомен или ежедневната хроника 
на времето, регистрирана в дневници, българските писатели изграж-
дат сложната мозайка на тоталитарния период. Субективно преживя-
но, но и наситено с документални факти, мемоарното художествено 
пространство носи достоверно познание, но и колоритна информа-
ция за политическия и културния живот от близкото минало. С под-
чертан интерес, но и с оживени дискусии се приемат посмъртно пуб-
ликуваните „Дневници от различни години“ на Емилиян Станев и 
„Дневник“ на един от водещите литературни критици в годините на 
соцреализма – Борис Делчев. Интерес предизвикват и написаните с 
белетристичен талант спомени на Вера Мутафчиева („Бивалици“), 
на Георги Данаилов („Доколкото си спомням“), на Константин Или-
ев („Поражението“). Оригинална хронология на преживяното време 
чрез ироничното спомняне, вложено в анекдота прави и Петър Али-
пиев в „Без малко Тиртей“. Ценни изследвания на строго охранявани 
политически зони от културния живот или идеологически митологи-
зирани личности от годините на тоталитаризма, чрез проучване на ар-
хиви и документални свидетелства, са направени от Емил Димитров, 
Божидар Кунчев, Михаил Неделчев, Цвета Трифонова, Вихрен Чер-
нокожев. Важно място в очертаването на трагичните белези, които ко-
мунистическият режим оставя в литературния живот имат книгите, 
разследващи организираното от тайните служби на Държавна сигур-
ност убийство на писателя Георги Марков, една от първите е на Хрис-
то Стоянов – „Убийте Скитник“.

Емигрантската съдба – проклятие или шанс. Това е една от 
устойчивите теми в културното пространство на 90-те години. За-
връщането на българските емигранти интелектуалци е не само ва-
жен житейски момент за тях. Литературата се опитва да осветли и 
осмисли политическите тайни на тоталитарното време, за които раз-
казват книгите на писатели, публицисти, учени емигранти от раз-
лични поколения. С изискания си стил, с леко архаизираната лекси-
ка, книгите на Стефан Попов, Стефан Груев, Петър Увалиев, Христо 
Огнянов, възвръщат както усещането за сакралност на родното, въ-
преки превратностите на съдбата, така и изконният смисъл на па-
триотизма – не като кух и гръмогласен лозунг, а като осъзната мисия 
на интелектуалеца. В сюжетно пространство на техните публицис-
тични, есеистични, мемоарни творби най-често се преплитат споме-
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ни и политически анализи, исторически реалии и ярки народопси-
хологически наблюдения.

Във фикционалното пространство на художествените тексто-
ве и в автобиографичните разкази на Цветан Марангозов, Димитър 
Бочев, Атанас Славов, Любомир Канов, Илия Троянов и много дру-
ги, спомените за травматичните белези на преживяното у нас, но и в 
чуждата социокултурна среда, се допълват от актуални политически 
коментари, от философски тълкувания на невъзможни екзистенциал-
ни избори и проиграни национални шансове. Сложният синтез меж-
ду мемоарното, документалното и художественото, прави книгите на 
емигрантите автентично свидетелство за българския ХХ век. Дава 
един възможен прочит на политически събития, променили посла-
нията и мисията на литературата. Безспорно най-важният акт на по-
каяние е официалното завръщане в българската литература на Геор-
ги Марков – на неговите инкриминирани разкази, повести и драми 
и най-вече на „Задочни репортажи“. Именно те показват най-ярко и 
безкомпромисно модела на тоталитарната система, която манипули-
ра и убива. В тях е вложена онази воля за истина и за памет, за очак-
ваната промяна и толкова не-
обходимия духовен катарзис 
през 90-те години.

Освен активната превода-
ческа дейност на литературо-
ведски текстове, запълващи 
белите	полета на познанието 
за актуалните тенденциите в 
развитието хуманитарната на-
ука, важен, не толкова автоби-
ографичен, а социално значим 
момент, е и ситуирането на 
творчеството на Юлия Кръс-
тева и Цветан Тодоров – уче-
ни със световно признание, в 
българския културен контекст. 
Краят на века поставя начало-
то на тяхното завръщане и все 
по-пълноценно им присъст-
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вие през следващите десетилетия в националното духовно простран-
ство.

Произведенията на ярки творчески индивидуалности (Блага Ди-
митрова, Константин Павлов, Радой Ралин, Борис Христов, Ивай-
ло Петров, Иван Теофилов и др.), създавани преди и след промяна-
та, очертават знаците на трудния път, по който върви българската 
литература от затворения, идеологически обременен контекст на со-
циалистическия реализъм към естетическите предизвикателства и 
художествените експерименти на новото време. Това гранично вре-
ме-пространство, което разделя свободата от не-свободата в литера-
турата, носи много и различни значения. Едно от тях е истината	за 
миналото. В романите на Виктор Пасков, Златомир Златанов, Влади-
слав Тодоров тя е наситена не толкова с документална достоверност, 
колкото със символи и образи, които внушават трагизма и неизличи-
мите травми на спомена за тоталитарното време.

Характерна особеност на периода е разцепването	 на литера-
турата. От контролирана, редактирана и цензурирана, тя се изпра-
вя пред предизвикателствата на свободния пазар и пред липсата на 
устойчиви художествени критерии. Това до голяма степен заличава 
границите и равнопоставя високото и ниското, масовото и елитар-
ното, тривиалното и стойностното в културата на Прехода. Смяна-
та на естетическата парадигма превръща циничния изказ, брутал-
ните разкази за криминалните престъпленията на новите герои	на 
времето, за техните обвързаности с държавните структури, в паза-
рен бестселър. Общественият интерес, отразен в големите тиражи 
и медийна популярност на жълтите сюжети, разказани със съмни-
телни художествени качества, би могъл да се приеме и като своеоб-
разен жест на бунт спрямо идеологемите на социалистическия реа-
лизъм. За съжаление, случващото се и през следващото десетилетие 
показва, че масовата култура се налага като масов лош вкус, трай-
но променящ естетическите стойности и моралните ценности. Тези 
резки контрасти най-отчетливо се маркират, проследявайки маха-
лото между интелектуалните, иронично-естетски сюжети в прозата 
(Чавдар Ценов, Любомир Милчев, Борис Минков) и булевардния, и 
произведенията на Христо Калчев, някои от романите на Алексан-
дър Томов, Владо Даверов и др.
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																																											„Съвременник“,	бр.	1,	1990

Трансформациите в поетиката, новите тематични полета, разчуп-
ват матрицата на класическите литературни стилове. В прозата, тра-
дицията се пародира с ефектни езикови игри (Людмил Станев), съ-
временната социална действителност се интерпретира през призмата 
на комичното (Алек Попов, Стефан Кисьов) или на трагичното (Деян 
Енев, Палми Ранчев). Явление през този период е и поезията на Ани 
Илков – демитологизираща сакрални понятия и образи. Новите поети 
се припознават като последователи на Константин Павлов, Николай 
Кънчев, Биньо Иванов. Те подчертават както авторитета на тези авто-
ри като личности, които отстояват своите позиции, така и влиянието 
на тяхното творчество за утвърждаване на модерните поетически па-
радигми.

Трудно е да бъде формулирана една устойчива тенденция в ли-
тературния живот след 1989 г. Той е динамично променящ се и фраг-
ментарен. В него съжителстват няколко творчески поколения, кои-
то се обединяват в интелектуални общности и се противопоставят 
в алтернативни периодични издания. И все пак това, което можем 
да обозначим като доминираща насока е постмодернизмът в българ-
ската посттоталитарна литература. Неговите ранни прояви са свое-
образен бунт срещу идеологическите ограничения и естетическите 
клишета в изкуството. Създават се нови кръгове от писатели и ли-
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тературоведи, обединени от общи естетически идеи и политически 
убеждения, които чрез манифестни текстове, пародийни антологии, 
оригинални поетични и прозаични творби, модерни литературовед-
ски интерпретации и отдавна забравени или забранени литератур-
ноисторически текстове не само възвръщат автентичното лице на 
българската литература, но и очертават водещите тенденции през 
90-те години на ХХ в.

Отличаващ белег на българската постмодерна проза е нейната 
синкретичност. Тя усвоява и пресътворява много модели – национал-
ни и чужди, създавайки сложна мозайка от цитати, с които си играе 
с лекота и естетически финес. Романите на Георги Господинов, Ми-
лен Русков, Златомира Златанов превръщат историческите сюжети 
или актуалната социална проблематика в сцена, на която авторът и ге-
роите разиграват фикционални и реални повествователни етюди. Те 
създават отворено, провокативно сюжетно пространство, което носи 
послания и предизвиква читателя към размисъл и себепознание. Бъл-
гарската постмодерна литература възражда силата на словото да тво-
ри с интелектуалното удоволствие на освободеното въображение и с 
език, неограничаван в своите асоциативни провокации.

През целия ХХ век жените, които създават литература в България, 
заемат значително място в културния живот. Те имат активни общест-
вени позиции и талантливи творчески изяви във всички жанрове. Но 
през различните литературноисторически етапи тяхното творчество е 
подчинено на различни каузи и идеологии – от извоюването на поли-
тическо равноправие, през социално-битовата еманципация, до твор-
ческата равнопоставеност. През 90-те години, така нареченото	жен-
ско	писане е в синхрон с актуалните проблеми на феминизма. Жените 
авторки носят една много по-фина, но и по-болезнена чувствителност 
за нравствено-етичните трансформации на времето, за не регламен-
тирания хаос, който предизвикват разпадащите се ценностни систе-
ми, но и за творческите изкушения, които предлага новите тематични 
полета и освободените от забрани художествени експерименти. Же-
ните творци се опитват да подчинят времето на словото и чрез него да 
създадат един нов, макар и фикционален порядък. Романите и разка-
зите на Емилия Дворянова, Мария Станкова, Теодора Димова, Албе-
на Стамболова, Здравка Евтимова са различни и като поетика, и като 
стил. Общото е, че те хармонично спояват философски, библейски, 
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екзистенциални сюжети и чрез тях анализират моделите на женска-
та идентичност, психологическите измерения на любовта, самотата, 
отчуждението, на интимните и социалните пространства на жената. 
Индивидуални поетични почерци налагат и Мирела Иванова, Силвия 
Чолева, Виргиния Захариева, Амелия Личева, Миглена Николчина и 
др. Те създават поетичния образ на модерната жена, търсеща своята 
самоличност и отстояваща правото си на екзистенциален избор и сек-
суална освободеност.

Чрез представянето на емблематични събития и автори, се мар-
кират симптоматични процеси в съвременната българска култура на 
Прехода, ситуирани в проблематични и полемични художествени 
контексти. В това сложно, динамично променящо се пространство ва-
жно значение има не толкова хронологичната им подреденост и фак-
тологична изчерпателност, а естетическата провокативност и силният 
социаленен резонанс на непознати до тогава реализации на литера-
турни процеси. В тях е заложен бунтът на новото време, налагащо 
свободен творчески изказ, отричащо идеологемите на соцреализма и 
пиедесталното отношение към литературния канон. Поколението на 
90-те, не се страхува да разрушава традиционни митове и да създава 
нови митологеми, да налага алтернативни жанрове и да търси скан-
дални творчески изяви. Затворената, камерна самодостатъчност на 
литературата е отречена в името на публичността, на шоуто, на му-
лтимедийните ефекти. Именно плодотворната симбиоза между ли-
тература, театър, музика, визуални изкуства създава характерната за 
времето полифония на езици и стилове като сблъсък между клишета 
и авангардност.

Оригиналният синтез на изразни средства и ефектни визуални ре-
ализации на словото е характерен за много популярните през този пе-
риод поетични спектакли на Петък	13. В тях Мирела Иванова и Бойко 
Ламбовски умело изиграват своите стихове пред многобройна публика, 
с прецизно използваните ефектни театрални похвати, чрез наслагване-
то на много роли и маски, те всъщност осъществяват умела идентифи-
кация между поет и актьор. Интересен културният феномен през 90-те 
години на ХХ в. е и Авторски	литературен	театър. Импровизациите, 
пародиите, обезсмислянето, но и възраждането на устойчиви културни 
символи, които осъществяват последователно и смело – Г. Господинов, 
П. Дойнов, Б. Пенчев и Й. Ефтимов, маркират кодовете на една раз-

36.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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лична поетика. Оригиналността 
на този синкретизъм между теа-
тър и литература, обозначава на-
стойчивите провокации за преос-
мисляне на миналото, за промяна 
в ценностната система на настоя-
щето, предполага популярността 
на тези спектакли като им прида-
ва своеобразен статут на коректив 
на традиционната, твърде кон-
сервативна или идеологически 
деформирана представа за ли-
тературата. В контекста на поли-
тическата промяна те се прие мат 
като алтернативна естетическа 
позиция, като знаци по сложния 
път в утвърждаването на българ-

ската литературата, търсеща своята нова идентичност.
Характерно за този период на рязко оттласкване от тривиалността 

е и категоричното преобръщане на представата за автора. Той вече не 
е загадъчна и самодостатъчна личност, той е писател, но и актьор, из-
дател на своите произведения, личност с ясно заявена естетическа и 
политическа позиция. Националната ни култура отново свободно се 
съизмерва с европейските модели, макар и случили се много по-ра-
но, в други естетически и социокултурни контексти. Писателите вече 
не търсят посредничество, за да представят своите творби пред пуб-
лика. Те използват традиционните книжни издания като повод, за да 
осъществяват различни форми на сценични изяви. Например: пое-
тичните трубадурски двубои – интересни, атрактивни, добре кон-
цептуализирани, с акцент върху интелектуалността като познание и 
импровизацията, като среща на таланти. Или – преминаването на гра-
ницата между смисъл и атракция, доминацията на форма пред съдър-
жание, предпочитането на външни ефекти, характерни за философ-
ско-литературния кръг Рамбо	13. Дискутирани или оспорвани, заради 
своята художествена неравностойност, те обаче са твърде устойчиви 
във времето – почти две десетилетия продължават техните ярки, по-
някога крайно радикални изяви.
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В годините на прехода се променя и представата за художествена-
та стойност на книгата. Важно е не нейното конституиране в литера-
турния канон, а нейната публичност, визуализирането на смислите и 
посланията, които тя носи. Търсенето на екстравагантността и скан-
далното са част от постмодерните културни жестове, но не по-мал-
ко значещи са преоценката и дори покаянието при представянето на 
забранени или забравени автори и творби. Премиерите и на класиче-
ските, и на новите книги са ефектни – те се помнят и коментират. „Ви-
сящите градини на България“ на П. Дойнов, е театрален спектакъл, 
в който поетът играе три роли; премиерата на „Африка. Числа“ на Й. 
Ефтимов е футболен мач; Роман Кисьов представя книгите си в спе-
циално подбрано художествено пространство, в съпровод на музика; 
други поети включват хип-хоп танци или балет. Поетичното слово е 
изиграно в театралните спектакли „Безопасни игли“ от Петър Чухов 
(постановка на „Сфумато“), определено от критиката като „театрален 
хайку празник“; „Ела, легни върху мен“ по стихове на Силвия Чолева 
(Университетски театър на НБУ); „Тапетите на времето“ по стихове 
на Константин Павлов, реализиран от Юлия Огнянова (ДСТ „А. Кон-
стантинов“); художественият проект „Аз, Хамлет“, осъществен край 
езерото „Сълзата“ в Рила.

Интересен е закъснелият, но за сметка на това интензивен опит 
за реализирането на явлението Слам, прието с известно недоверие, 
заради примамливата несигурност на свободната сценично-поетич-
на изява. Поетичната сценичност наваксва своята изостаналост с 
намирането на нови, различни форми на общуване с читателя зри-
тел, като използва общодостъпните форми на психотерапията, на 
масовото споделяне, на публичното съпреживяване, осъществе-
ни чрез слово, музика и ритуални движения. Именно така поетич-
ният пърформанс избягва скуката на еднообразното четене (Васил 
Видински, Мария Калинова, Камелия Спасова и други), провокира, 
скандализира, поражда и разколебава естетики („Градски четения“, 
„Литературата в действие“, „Точка срещу точка“, Виргиния Захари-
ева и др.).

Именно в тази симбиоза между двете изкуства, в сложното съче-
тание между стихове, музика и движение много по-ярко се очертава 
идентичността на съвременния творец – без маски и без посредници 
в общуването с публиката. Тези събития категорично се дистанцират 
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от ритуалността на академичните четения, пародирайки шаблонните 
критически оценки. Те настояват на играта и импровизацията, създа-
ват празник на свободния, необременен от предразсъдъци творчески 
дух, изтеглят продуктивни връзки между визия и слово, между лите-
ратура и шоу. Това е една различна – атрактивна, понякога дори скан-
дална, но бързо забравяна или измествана от нови по-модерни форми 
литературна реалност, съществена част от културното пространство в 
края на ХХ век.

Този текст е с отворен финал, защото българската литература след 
1989 г. не е завършена литературна история. Тя се твори и динамично 
се променя сега. Затова трудно може да бъде обективно анализирана 
и още по-трудно изчерпателно представена. 

Е. Т.
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НОВИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРАКТИКИ  
ПРЕЗ 90-те ГОДИНИ 

След промяната на политическото устройство в България през 
ноември 1989 и измененията на конституционната уредба, в худо-
жествената сфера е изоставен централизираният модел на управле-
ние. Преодоляването на изолацията на артистичния живот у нас и 
свързването с актуални международни арт форуми и практики е общо 
място в проектите на различни художествени среди.

Очакванията

Основните очаквания на тогавашните млади художници и арт 
критици, които са в началото на творческата си кариера, както и на 
онези, които не са били въвлечени в предишните властови механизми, 
може да бъдат обобщени така:

• възможности за реализране на разнообразни арт проекти, с фи-
нансова помощ от различни източници (а не както до този момент от 
централизирано управление – държавно, общинско, съсловно) в усло-
вията на либерално обществено устройство;

• създаване на независими от държавата институции: частни га-
лерии, фондации, сдружения извън Съюза на българските художни-
ци, меценати и колекционери;

• основаване на нови международни арт форуми у нас, които да впи-
шат България в календара и картата на световните културни събития;

• частни медии, предоставящи възможност за независима арт критика.
В резултат от тези желани промени се очаква и появата на незави-

сим пазар, който да функционира в новите условия на глобализация.
В областта на художественото образование, наред с промени в 

програмите на държавната художествена академия, се обсъждат ал-
тернативи – частни висши учебни заведения.
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В историзирането на изкуството – българско, европейско, дру-
го – също има воля за промени. В новата, по презумпция либерална си-
туация, препрочитането / пренаписването на исторически разкази за 
изкуството в България се очертава като терен на изследователска и из-
ложбена активност. Парадигмата на свързаност на художествени явле-
ния у нас с европейски и световни тенденции, а не на национално изо-
лирани и самобитни форми и практики, се очаква да стане доминираща.

Създаването на исторически наративи е основно занимание и в 
музейните институции. По време на комунистическото управление 
в продължение на десетилетия функцията на художествените музеи 
у нас е двусмислена – между изпълнението на идеологическата зада-
ча за откупуване на работи от лоялни към властта автори (сред тях 
и мнозина талантливи) и привидното поддържане на дейности, при-
същи на този род институции. Нормализирането на функциите на ху-
дожествените музеи, създаването на поне един нов държавен музей, 
ориентиран към съвременността, се очакват с нетърпение след нача-
лото на политическите промени през ноември 1989511.

До каква степен и кои от тези очаквания са реализирани през пос-
ледното десетилетие на ХХ век?

Промените

През 90-те години централизираният модел на управление от вре-
мето на комунизма вече не е валиден. Публикувани са не малко изсле-
дователски обобщения на промените през последното десетилетие на 
века512. В контекста на тази книга и почти две десетилетия след об-
съжданото време, предлагам още един кратък опит за синтез.

511 Последният брой на списание „Изкуство“ преди закриването му през 1990 година 
е посветен на художествените музеи. На втора корица на списанието четем редакционен 
текст: „От много години състоянието на българските художествени музеи и галерии тревожи 
не само работещите в тях специалисти, а и доста по-широки професионални и обществени 
кръгове. [.....] Дори беглите впечатления от галериите или къщите-музеи у нас показва, че те 
функционират непълноценно, а в редица случаи съществуват само на книга.“

512 ProArt / АртПро. Състав. Мария Василева и Димитър Камбуров. – София: Алтера, 
2007, и по-специално статиите на Мария Василева (с. 5–11), Яра Бубнова (с. 11–19) и Диана 
Попова (с. 21–27). Василева, Мария. Изкуство за промяна. – София: Софийска градска 
художествена галерия, 2015. Ножарова, Весела. Въведение в българското съвременно 
изкуство 1982–2015. – Пловдив: Жанет 45, 2018.



567

Макар и да съществува единен Съюз на българските художници, 
който по наследство да управлява възможностите за изложбена реа-
лизация (в своите зали в столицата и в страната) или за творческа ко-
мандировка в чужбина (в ателиетата, определени за България в Сите 
дез’aр в Париж, например), той е в либерална, конкурентна ситуация 
сред други институции. Министерството на културата също не упра-
влява всички ресурси за художествени проекти у нас и другаде, въ-
преки че и през 90-те (както и днес) все така играе решаваща роля по 
отношение на форуми с национално представяне, като Венецианско-
то биенале. При все това художник от България е поканен за лично 
участие в програмата на Биеналето „Аperto“513.

През 90-те години чуждестранни фондации и културни институ-
ти способстват за децентрализация на финансирането на съвременни-
те арт практики у нас. Сред тях особено активна е Фондация Жорж	
Сорос	/	George	Soros, създала мрежа от Сорос центрове за изкуства в 
бившите социалистически страни. В България Центърът съществува 
от 1994 до 2003 г. От 1994 до 1999, с негово финансиране се организи-
ра на кураторски принцип годишна изложба на съвременно изкуство 
документирана с каталог (общо шест за периода). Той издава катало-
зи и на отделни артисти; инициира създаването на архив на българ-
ски художници от ХХ век; подкрепя професионални пътувания. Мре-
жата организира обмен на арт събития и издания. Други фондации 
със сродни цели, макар и с по-скромно финансово участие, са швей-
царската Про	Хелвеция / Pro	Helvetia, австрийската КултурКонтакт 
/ KulturKontakt и BINZ, Цюрих. Американската фондация Пол	Гети / 
Paul	Getty дава стипендии на млади изкуствоведи, стимулирайки из-
следвания за изкуство на Балканите с идея за надхвърляне граници-
те на националната парадигма на историзиране. Немалко изкуствове-
ди от Института по изкуствознание при БАН са стипендианти по тази 
програма на Фондацията, пребивават в балкански страни, формират 
познания и възгледи за художествения обмен през различни епохи и 
създават професионални контакти.

Преодоляването на изолацията на българската арт сцена по от-
ношение на международната карта и календар, свързванията ѝ с ак-
туални художествени форуми и практики, не се случва в очакваната 

513 Недко Солаков през 1993 г.
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степен през 90-те години. Безспорно новите институции, финансира-
щи арт проекти, променят средата, но те са чуждестранни и не са дос-
татъчни. Политиките им често са критикувани, но проблемът не е в 
едни или други приоритети, а в недостига на източници за финансова 
подкрепа на артистите.

Сред малкото периодични форуми с международен характер през 
90-те години у нас е наследеното от последните години на комунизма 
Варненско биенале на графиката. В края на десетилетието обаче то е в 
упадък. Събитие за локалната среда в началото на 90-те е участието на 
български художници – Георги Ружев, Недко Солаков, Любен Костов и 
Лъчезар Бояджиев – в Третото международно биенале в Истанбул през 
1992. В следващото четвърто издание през 1995 отново има участници 
от България – това са Л. Бояджиев, Н. Солаков, Правдолюб Иванов.

На международната карта България се появява и като място за 
представяне на съвременно изкуство от Запада. До късни години 
през комунистическия период предложенията за изложби на запад-
но съвременно изкуство са отклонявани или, в случаите, в които са

Георги	Ружев.	Едноизмерният	човек.	1992,	
фотография	върху	платно,	200	х	160	см.																																
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достигали до изложбени зали в страната, не са отразявани адекват-
но в пресата. През 1993 г. голяма изложба Съвременно	изкуство	във	
Франция.	Поглед	1980–1993 / Art	contemporain	en	France.	Une	situa-
tion	1980–1993 е представена в София, Пловдив и Варна. Мащабни-
ят проект на галериста Бернар Жордан съвместно с AFAA – Associa-
tion Française d’Action Artistique, с участието на Френския културен 
институт в София, включва цикъл от лекции на френски критици и 
изследователи на съвременно изкуство. Книгата на Катрин Мийе Съ-
временно	изкуство	във	Франция е публикувана на български език, а 
авторката идва в София за представянето ѝ. Този щедро финансиран 
проект заявява интерес на френската културна политика в началото 
на 90-те към България.

В края на десетилетието други международни изложби с въз-
действие в локалната среда са Флуксус	в	Германия	1960–1994	в На-
ционалната галерия за чуждестранно изкуство (НГЧИ) през 1998 и 
Място/интерес / Locally	Interested, също в НГЧИ, през 1999 – и двете 
съпроводени с лекции и други събития. Световноизвестният артист с 
български произход Кристо изпраща свои постери за изложба, орга-
низирана в галерия Градът в София. В България излиза книга, посве-
тена на творчеството му514.

Оживлението в международните контакти се дължи, от българска 
страна, на стремежа за преодоляване на изолацията, а от външна – на 
търсенето на нови за интернационалната сцена територии и арт прак-
тики. През 90-те години в България идват световноизвестни куратори 
и теоретици на съвременното изкуство, които включват български ху-
дожници в международните си изложбени проекти. Сред тях са Роза 
Мартинес (Rosa Martínez), Ами Барак (Ami Barak), Рене Блок (René 
Block), Петер Вайбел (Peter Weibel), Харалд Зееман (Harald Szeemann), 
Берал Мадра (Beral Madra), Бояна Пеич (Bojana Pejić) и др.

Частните галерии и търговията с изкуство, които след политиче-
ската промяна в България са уредени от закона, са друг възможен из-
точник за доходи на художниците и за финансиране на техни проекти. 
От началото на 90-те у нас се регистрират редица частни галерии. По-
вечето от тях функционират като магазини, с интерес към антикварни 
произведения и предмети. Но има и такива, които участват в изложбе-

514 Ангелов, Ангел В. Конкретни утопии. Проектите на Кристо. Литература. – София: 
Отворено общество, 1997.
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ния календар с представяне на съвременни арт практики. През първо-
то десетилетие на политическите промени сред тези галерии са: Арт	
36, Леседра, Аросита, Студио	Спектър, Сезони, Ата-Рай (по-къс-
но Център за изкуства АТА) – всички в София; Акрабов	– в Пловдив; 
ТЕД – във Варна. Галерия XXL в София е учредена като изложбено 
пространство, управлявано от художници. Наред с български авто-
ри, те правят усилия да представят и съвременни чуждестранни арти-
сти. Малкото на брой колекционери обаче са колебливи по отношение 
на новите форми и практики. Когато се ориентират към съвременни 
творби, те най-често купуват произведения от познатите материали и 
артистични медии – живопис и скулптура.

Независимите художнически сдружения, появили се в София, 
Пловдив, Варна и други градове през последното десетилетие на века, 
са многобройни. Сред тях са асоциация Изкуство	в	действие	в София 
(1990); Ръб (1990) в Пловдив; международен фестивал Процес	–	прос-
транство (1991) в Балчик; Институт	за	съвременно	изкуство (1995) 
в София; Клуб Вар(т)на (1996) във Варна; фондация Изкуството	
днес	/	Art	Today (1997) в Пловдив; Групата	8	март (1997) в София; 
София	Underground – фестивал за пърформанси, акции и хепънин-
ги (1997); ИнтерСпейс – център за медийни изкуства (1998) и много 
други. В Пловдив е учреден независим Център за съвременно изку-
ство „Баня старинна“. Тези организации с нестопанска цел промоти-
рат представянето на съвременни български художници във и извън 
страната, на чуждестранни художници у нас, съдействат за преодоля-
ването на изолацията на българската арт сцена. Във висшето образо-
вание се създава частната академия за изобразително изкуство „Жул 
Паскен“ в София (1993–1997), като алтернатива на държавната.

В полето на художествената критика също се прави усилие за де-
централизация. Списание Изкуство – орган на Съюза на българските 
художници, е закрито от самия Съюз през 1990 г.. То „възкръсва“ като 
частно списание Изкуство	/	Art	in	Bulgaria, съществувало десетина го-
дини (1992–2003). Новото списание е ориентирано към съвременната 
арт сцена у нас и другаде, показва желание за по-широка комуникатив-
ност с публикациите на английски език и включването на множество 
преводи от чуждестранни автори. Критиката търси нови информа-
ционни медии. Статии за изкуство излизат на страниците на вестници-
те: Култура (до 1990 г. Народна	култура), Литературен	вестник, Век	
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21, Пулс	и др. Съобщения и кратки отзиви за изложби може да се чуят 
по различни радиопрограми, в началните години най-често по радио 
„Христо Ботев“. Но медийното пространство за арт критика и в края на 
90-те е относително ограничено и не дава възможности за разгърнати 
дискусии и за привличане на по-широко публично внимание.

Нова ситуация за българските художници и критици е въз-
мож ността за пътувания, резиденции и участие в международни 
фо руми. Сред тях са и  конференции на Международната асоци-
ация на критиците AICA: в Будапеща (1996), Варшава (1997), Поз-
нан, (1998), както и в мрежата на Сорос центровете за изкуство515. 
Фон дация Пол Гети организира летни Училища по визуална култу-
ра516. Тези възможности и публикациите, които следват – авторски и 
преводни517 – разширяват хоризонта, обогатяват полето на критичес-
ките идеи и езика на критиката.

Новост в локалната среда е и фигурата на куратора – предпоче-
тена е думата от английски, пред тази от френски език, поради неже-
ланите конотации на втората в българската езикова среда. И по време 
на комунистическото управление е имало комисари на изложби, за-
дължително на онези, които са представяни извън България. Но през 
90-те изкуствоведи, критици, а също и художници, настояват върху 
спецификите на кураторската дейност, за която централен е въпро-
сът за концепцията на изложбения проект и връзката ѝ с контекста/
публиките. Кураторите през тези години обичайно са професионали-
сти, формирани като изкуствоведи и критици. Сред тях са Д. Попова, 
Я. Бубнова, Мария Василева, Руен Руенов, Камен Балкански, Десис-
лава Димова и много други. Понякога тази роля се поема и от худож-
ници – Емил Миразчиев, Милко Павлов, Елена Панайотова, а също и 
от художници изкуствоведи – Л. Бояджиев, Димитър Грозданов, Сви-
лен Стефанов. Кураторът става задължителна фигура и за музейните 
изложби.

515 В тях участват Диана Попова, Яра Бубнова, Ирина Генова и др.
516 В първото лятно Училище по визуална култура през 1998 г. в Университета в Рочестър 

от българските художествени среди участват А. В. Ангелов, К. Даскалова, И. Генова, а в 
следващи – М. Василева, Я. Бубнова, Е. Мусакова и др..

517 Ангелов, Ангел, Генова, Ирина. Следистории на изкуството – София: Фондация 
Сфарагида, 2001. Ангелов, Ангел, Генова, Ирина. Разказвайки образа – София: Фондация 
Сфарагида, 2003.
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Художествени практики в среда на глобализация. 
Въодушевление и затруднения

Падането на Берлинската стена динамизира процесите на гло-
бализация във всички области. Възможностите да се пътува, ма-
кар и не веднага и безпроблемно, стават достъпни за всички. За арт 
средите те означават свободно придвижване на хора, текстове, об-
рази, идеи и смисли. Контекстът на художническите практики в 
България се преобразява – от относително изолирана и сякаш са-
модостатъчна, средата става отворена, променлива и нестабилна. 
През първите години художниците и критиците у нас са пред изпи-
танието да мислят своето занимание в контексти, които слабо по-
знават. Тенденциите от момента на концептуалните художествени 
форми и практики насетне не са представяни и обсъждани у нас. 
В статия за нео-експресионизма, публикувана през 1984 г., Л. Боя-
джиев с основание обяснява на читателите понятия като фотореа-
лизъм, пърформънс и т.н.518

В годините на комунистическото управление малцина от худо-
жествените среди в България са имали шанса да общуват директно 
със съвременни практики отвъд Желязната завеса и още по-малко 
– да следят критическия дебат. Разбиращото гледане и тълкуване-
то, артистичните препратки към едни или други художествени яв-
ления, изискват дълъг опит и формиране на нагласи в съответната 
среда.

Критическото писане наред с това означава работа над ези-
ка – в нашия случай български, създаване на общи понятия. В 
епохата на комунизма, до началото на либерализацията, дори из-
вестните вече съвременни форми и практики не са назовавани в 
публикациите с възприетите на Запад понятия, а описателно и 
неясно. Пишещите през 90-те трябва едновременно да си набавят 
опит в директно общуване със съвременни произведения отвъд 
Желязната завеса, в коментиране на новите явления в български-
те арт среди и в употреба на адекватен език за критическо тълку-
ване. Този език се създава и чрез редица преводи.

518 Бояджиев, Лъчезар. Нео-експресионизмът като реакция срещу една дискредитирана 
утопия. Кръгозор. № 2, 1984, 183–195.
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Така в началото на промените, в условията на липсващ артисти-
чен опит и критически език, у нас започват да назовават неконвен-
ционални всички артистични изяви, различни от дотогавашните. 
„N-форми. Реконструкции и интерпретации“ е назована и първата от 
поредицата годишни изложби на Сорос центъра за изкуство в София 
през 1994 г. Затрудненията са още по-големи на терена на създаването 
на смисъл. Ласло Беке, влиятелен изкуствовед и куратор от Унгария, 
отбелязва в свое изказване през 1996 г., че Централна и Източна Ев-
ропа или Европа на бившите комунистически страни, е изгубила спо-
собността да бъде производител на смисли519.

Възможностите за интензивен обмен на информация не означават 
автоматично способност за произвеждането на въздействащ смисъл. 
Пътуванията, информационните средства и технологии, бързото раз-
витие на интернет средата и създаването на световната мрежа предиз-
викват въодушевление. Но бързо става ясно, че те само привидно да-
ват равни шансове на артистите от различни културни територии за 
участие в международна среда. У нас, както и другаде в Централна и 
Източна Европа, тревожи ситуацията, че новите тенденции възникват 
и се стабилизират в глобални артистични средища и форуми, от които 
се разпространяват, усвояват и преработват много по-широко. Обсъж-
да се доколко трансформациите в локалната среда може да бъдат тол-
кова въздействащи, че да окажат вторично влияние върху средищата 
на произход. От невъзможното съчетаване на локално и глобално въз-
никва дума глокал	/	glocal, която през 90-те започва да се употребява в 
полето на културата.

Актуалното изкуство проблематизира средата и въздейства вър-
ху нея с различни форми, медии и практики. Съвременното изкуство в 
България през тези години за първи път от десетилетия се съотнася със 
своята среда без екрана на управляваща идеология. Самосъзнанието за 
момента и мястото, както и за различния характер на художествените 
практики пораждат промени в понятието за изкуство. Художниците у 
нас срещат всички тези затруднения. Силните арт „изказвания“, влия-
ещите отвъд локалната среда смислови полета, са неизменно свързани 
със саморефлексивни образи.

519 Цит в: Генова, Ирина. Tempus fugit / Времето лети: За съвременното изкуство и 
визуалния образ / Tempus fugit / Time Flies: On Comtemprary Art and the Visual Image. – София: 
Алтера , 2007, с. 39–42.
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Качеството на изработването или неговата липса в образите съз-
дава или възпрепятства въздействието. Винаги е било така. Но в съ-
временната ситуация, когато ателиетата на художниците често при-
личат на индустриални цехове, а за конкретни артистични проекти се 
създават специфични материали и технологии, когато инсталиране-
то на арт обекти изисква техника и подготвени екипи, тази майстория 
определено разчита на подкрепата на материално богата и техноло-
гично развита среда. В това отношение визуалните артисти в Бълга-
рия през 90-те години, а и по-късно, са изправени пред непреодолими 
препятствия и липси.

Всички тези дефицити влияят върху съвременните творения на ху-
дожниците в България през първото десетилетие след промяната. Въ-
одушевлението и енергията за експерименти често не довеждат до 
удовлетворяващо въздействие – ситуация, която дава основания на кри-
тиците да разглеждат някои произведенията по-скоро като проекти.

Художниците със съвременно, динамично мислене и амбиции в 
началото на 90-те години са в напрегнато състояние на раздвоеност 
между „тук“ – българската среда, и „там“ – международната сцена. 
Какви са темите, които ги привличат и които, макар и компромисно, 
разрешават това раздвоение?

Едно от рано появилите се тематични полета в съвременните арт 
практики у нас е градът. На Запад от края на 1960-те години, от опи-
та на концептуализма насетне, новият артистичен език взаимодейст-
ва със средата – материална, технологична, информационна – която 
едновременно подкрепя и променя себеусещането на индивида, мре-
жите от отношения, обществото. Артистичните практики, наред с де-
батите в университетските аудитории и масмедиите, формират инте-
лектуалния опит на обществото.

Градът в ранните години на промяна у нас не е само тема. Градът 
се обживява и завладява от артистите. Знакови в това отношение са 
конструкциите „Мостове“ по канала на Перловската река от Добрин 
Пейчев и Орлин Дворанов, 1988 и летящите копринени форми, изди-
гани от Любен Костов над улиците на София, Плевен, Пловдив, Ди 
(Франция) в началото на 90-те: Комета (1992–1993), Звезден	икоса-
едър (1992–1993), Птица (1992), Яйцето (1993), Капан	на	времето 
(1994), Центърът	на	света (1994), създаващи усещане за лекота и 
волност.
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Любен	Костов.
Центърът	на	света.	1994,

																																						въжета,	текстил.

В залата на ул. „Раковски“ 125 на първата изложба на група-
та Градът през 1988 г. с участници Андрей Даниел, Божидар Бо-
яджиев, Вихрони Попнеделев, Греди Асса, Н. Солаков, Свилен 
Блажев, Филип Зидаров от кофа за боклук (артистичен обект) при-
влекателно се подават смачкани кутийки от кока-кола, каквито у 
нас тогава не се продават. Дали парадоксалното „обръщане“ на 
смислите е част от замисъла на автора, или това е само субектив-
но възприятие? За нашата търговия от онова време този „боклук“ 
изглежда доста луксозно. Но как да се направи от опаковка местно 
производство артистичен обект? Ако се използва правдоподобен 
боклук, ще се получи един художествено невалиден и неразбира-
ем другаде буквализъм. В случая с реди-мейд-а или с проблема-
тизирането на баналната предметна среда, у нас ниското ниво на 
индустриалното производство практически не позволява произ-
веждането на големи количества абсолютно еднакви предмети. 
Това обстоятелство от своя страна отменя проблема за унификаци-
ята, за огромното предметно тиражиране и безличното съвършен-
ство на машинното творение. По-късно и в България бързо про-
менящата се среда и новата човешка ситуация раждат различни 
смислови полета.

Преработването на социален опит от близкото минало през 90-те 
има потенциал за относително по-широка общност на значенията и 
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Хамелеон.	Хепънинг.	1990,	
пред	Националния
дворец	на	културата,	София.
Инициатор	група	Градът.														

актуалност на „изказванията“. Соцартът като възможност за свързва-
не на локално и глобално, у нас не се разгръща така, както в други 
бив ши комунистически страни в Европа. Въпреки отделни запомня-
щи се работи и акции – Дървена машина	за	ръкопляскане на Л. Кос-
тов, Поглед	на	Запад на Н. Солаков, акцията Хамелеонът на групата 
Градът, всички от 1990 г., Право	на	труд (дървена инсталация и по-
редица от рисунки) на Сашо Стоицов, 1995 г. и др. – тази тенденция е 
далеч от мащабите и от международната популярност на художестве-
ните реализации в руското, както и в полското, чешкото и унгарско-
то изкуство. У нас не достига художествен опит и мотивация за тази 
практика.

Мисленето на колективна идентичност, свързана с Източна Евро-
па на бившите комунистически страни, ангажира съвременните ар-
тисти и у нас. Българското участие в международната изложба След	
Стената.	Изкуство	 и	 култура	 в	 посткомунистическа	Европа / Af-
ter	the	Wall.	Art	and	Culture	in	Post-communist	Europe	(1999), куратори 
Бояна Пеич, Ирис Вестерман-Мюлер, Дейвид Елиът, в края на десе-
тилетието е само част от тази тематична насока520.

520 Изложбата е представена през 1999 Музея за модерно изкуство / Moderna Museet 
в Стокхолм, в Музея Лудвиг, Будапеща и в Хамбургската гара – Музей за съвременност / 
Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart, Берлин.



577

Колективните идентичности и тяхното изобретяване на Балка-
ните са активно тематично поле през 90-те. Един от въздействащи-
те образи от български художници е инсталацията Територии (1995–
2003), от Правдолюб Иванов, показана за първи път на Истанбулското 
биенале през 1995 г.521. Пръстта, превърната в знамена без символ-
ни цветове, без национални гербове и родови емблеми, пръстта, коя-
то носи дъха на живот и смърт драматично задава въпроса за нашата 
идентичност. В среда на високо политическо напрежение и война при 
разпадането на бивша Югославия, проблематизирането на балкан-
ските идентичности далеч надхвърля артистичната област.

Изложбените проекти, свързани с това тематично поле са много-
бройни. След края на войната, в началото на ХХІ век три от тях се от-
личаваха с особена политическа значимост: В	търсене	на	Балкания 
(2002), Грац, с куратори Петер Вайбел, Роджър Коновър, Еда Чуфер; 
Кръв	и	мед (2003), Виена, с куратор Харалд Зееман и В	дебрите	на	
Балкана (2003), Касел, с куратор Рене Блок.

Сашо	Стоицов.	Право	на	труд.	1995,	инсталация,	дърво.

521 Правдолюб Иванов. Територии, 1995–2003. Инсталация. Пръст, текстил, дърво, 
метални държачи. Собственост на Block Collection, Berlin.

37.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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Правдолюб	Иванов.	Територии.	Инсталация.	1995–2003,	
пръст,	текстил,	дърво,	метални	държачи.	
Собственост:	Block	Collection,	Берлин.

Сравнително многобройни са работите проблематизиращи (рели- 
гиозната) вяра и липсващата вяра. Сред тях от България са Укрепване	
на	вярата (1991) от Л. Бояджиев и Вътрешно (1996) от Косьо Мин-
чев. Заниманието с идентичност, с разобличаване на предразсъдъци 
и конвенции, е важно през 1990-те. На големи културни наративи се ос-
новават разгърнатите инсталации на Н. Солаков – Нов	 Ноев	 ковчег 
(1992) и	 Колекционерът	на	изкуство (1994). Материализирането на 
проектите на артиста у нас е далеч от мащаба на изявите му извън Бъл-
гария по това време. В някои случаи възникват затруднения в комуни-
кацията с публиките, поради различията между мислените контексти 
– локални и глобални.

Артистите често превръщат тялото си в обект на отстранено на-
блюдение и средство за изразяване. На този терен са едни от най-въз-
действащите работи: поредицата Отражения	 / Отпечатъци	 (1999)
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Недко	Солаков.	
Top	secret.	1990,	
каталожно	чекмедже
и	картончета	с	различни
записи	и	визуални	материали.																																	

на Надежда Ляхова; Лични	местоимения	(1996) и Между	мисълта	и	
речта	(1997) на Правдолюб Иванов; мултимедийната инсталация на 
Галентин Гатев Согрus	аlienum. В друг план и в по-обширно изслед-
ване би могло да ги обсъждаме като инсталации, често с включване 
на фотография; като визуални практики, изследващи отношенията 
между образ и реч, като реализации in situ. Мисленето на човешкото 
тяло дава шанс за общодостъпност и универсалност на художестве-
ното въздействие. Към това поле на тематична общност може да доба-
вим и тялото като еротичен обект.

Лъчезар	Бояджиев.
Нео-Голгота.

1994,	три	костюма
с	гигантски	размери,	

								въже,	ок.	450	х	900	см.
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Надежда	Ляхова.	От	цикъла	Отражения	/	Отпечатъци.	1999,
отливки	от	лицето	на	художничката,	действителен	размер,

различни	материали	(сапун,	пясък,	сладолед,	лед).

Пърформансът е друг артистичен избор, при който тялото на ху-
дожниците (или на подготвени изпълнители) изцяло се инструмента-
лизира. През 90-те върху тази изразност работят Аделина Попнеделе-
ва, Венцислав Занков, Мариела Гемишева.

В различна насока М. Павлов изследва отпечатъците като следи 
и памет. В Имитации от края на 90-те – поредица от голямоформатни 
графити, изпълнени с енергични движения в техниката на фротажа – е 
важно въздействието на неочаквания близък поглед към познати обек-
ти и пространства, превръщането в образ на тактилното усещане за не-
видимото. Художникът поставя на изпитание представата за уникал-
ност, свързана с разбирането за авторство, избирайки повторението 
при автоматизма на жеста.

С паметта се свързва и идеята за времето. В инсталацията на 
Правдолюб Иванов. Един	час	/	One	Hour (1996) 60-те цифер бла та със 
стрелки, отмерващи всяка минута, привличат погледа магнетично. 
Времето – личното време, е образ метафора и на ред с това символ от 
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най-висок порядък. Естетският минимализъм и строгост, неотменното 
движение и застиналост на стрелки, прекъснатата свързаност на ци-
ферблатите, извикват тревога от загубата, носталгично преживяване, 
въздействат отвъд контекстите.

Особено място за среща на смисли в глобален мащаб е книгата 
като обект и образ. Интересът към книгата, създадена от художник, се 
актуализира през 90-те в международното артистично пространство. 
В изложбата Българска	арт-книга (1997) с куратор М. Павлов худож-
ническата книга е лята, формувана, структурирана, носи следите на 
рисунка и отпечатък, фотография, колаж, компютърна графика, въ-
плъщава безкрайната изобретателност на артистите.

Комуникативният аспект на средата, на информацията и ней-
ните носители (пресата с визуалния ѝ образ, електронните медии, 
компютърната техника, Интернет, макар и не толкова разгърнат 
през 90-те) са друга възможност за пресечни точки между различ-
ни съвременности. У нас мултимедийните инсталации Тайната	ве-
черя (1995) на В. Занков и Полиция (1995) на Косьо Минчев – от

Мариела	Гемишева.	„Fashion	Fire“,	2003,	модно	ревю-пърформанс,	
с	участие	на	Едмонд	Демирджиян	–	барабани,	
РЗ	Пожарна	и	аварийна	безопасност,	София.
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Милко	Павлов.
От	цикъла	Имитации.
1999–2000,	фротаж,
графит	върху	хартия,	130	х	100	см.
Частна	колекция.																																																									

изложбата Видео	&	Харт	(от видео и хартия) през 1995 г., куратор К. Бал-
кански – поставят въпроси за въздействието на електронните медии.

Венцислав	Занков.	Тайната	вечеря.	1995,	
мултимедийна	инсталация.
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Видеото става позната и достъпна арт медия в България към сре-
дата на 90-те. Сред художниците, привлечени от неговите възможнос-
ти, са Калин Серапионов, Даниела Костова, Н. Ляхова, А. Попнеде-
лева, Красимир Терзиев, Нина Ковачева, Валентин Стефанов и много 
други. Тематичните посоки са различни. Общ е интересът към движе-
нието и времето, към отношенията между картинен, филмов и видео-
образ.

Проблематизирането на другостта, различието на локалната 
среда, или по-точно артистичното изявяване на нейната проблем-
ност, се среща по-рядко в работи от разглежданото десетилетие. 
Такива са текстовете от плет, символите от зеленчуци, барокови-
те бройлери на Кирил Прашков от 1996–1997 г., както и изплетени-
те от лъскави опаковки килимчета	 Сладък	живот, прекрасни-
те рокли от боклуци, колоните от велпапе, бленуваният образ на 
жената по полиетиленовите торбички в работите на Аделина Поп-
неделева от 1994–1997 г. Експонирането на различията между ин-
формационната и предметната среда, на нищетата на предметното 
обкръжение, на баналните образи от всекидневие, изразяват нови 
значения в нашата ситуацията.

Нина	Ковачева	и	Валентин	Стефанов.	
Мокър	контакт.	2002,
видео,	29.41	min.
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Кирил	Прашков.
Национален	боб	I.	2002,	
серия	National	Style,	
ок.	2.5	кг	боб,	акрил,	вариращи	размери.				

Поредица от теми, актуални на Запад, в творбите на български ху-
дожници изглеждат изпреварващи социалното време, по-скоро като 
предчувствие за тяхна скорошна поява в българска среда. Така въз-
действа феминистката и джендър проблематика в изложбата Верси-
ята	на	Ерато (1996), с куратори М. Василева и Я. Бубнова, или във 
фотоинсталацията на Калин Серапионов Липсващата	 категория 
(1996). През следващите години поредицата от изложби на групата 
8	март, с куратор М. Василева, представяха игрово и провокативно 
конструирани женски роли в съвременната ситуация. Малко по-късно 
у нас започна обществен дебат, съпътстван от изследователски и об-
разователни усилия, а днес джендър тематиката е поле на политичес-
ки стълкновения.

Към края на 90-те и началото на ХХІ век в световен план се очер-
тава въпросът за ролята на глобалните арт институции, най-вече на 
биеналетата, в съвременния свят – какъв вид практики стимулират и 
по какъв начин влияят върху кариерата на артистите. Дали глобални-
те институции не превръщат креативните художествени практики в 
арена на състезание във властта на неолибералния маркетинг? Този 
въпрос придобива нови основания и става център на дебат през след-
ващите десетилетия.
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Аделина	Попнеделева.	Сладък	живот	(малък).	1993,	текстилни
нишки,	опаковки	от	бонбони,	66	х	80	см.	Частна	колекция.

Калин	Серапионов.	Търсената	категория.	1996,	
част	от	фотоинсталация.
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Заключителни бележки

През първото десетилетие на промените и последно за ХХ век в 
художествените практики в България настъпват значителни проме-
ни. В новите либерални обществени условия се сменя моделът на ху-
дожествения живот. Съвременни естетически тенденции, познати от 
международната сцена, се усвояват и преработват у нас. Създават се 
различни в концептуално отношение форми и практики на изразяване 
и въздействие. Визуалните артисти изследват нови тематични поле-
та, експериментират с разнообразни медии, сред които фотографията 
и видеото. Развиват се варианти на хепънинга и на пърформанса. Ху-
дожници, критици и любители, произведения и изложби пътуват през 
границите.

При все това очакванията на визуалните артисти и по-широки-
те арт среди у нас не са изпълнени удовлетворително. Пропуснати са 
шансове за стабилизиране на либералните аспекти на средата. Въз-
можностите за финансиране на художествени проекти са малко, а ме-
ценати и колекционери на съвременно изкуство почти липсват. Липс-
ват и големи изложбени пространства. Дейността на художествените 
музеи също не се нормализира според очакванията. Не е основан нов 
музей, ориентиран към актуалното изкуство. В България идват мал-
ко значими съвременни чуждестранни изложби и страната изглежда 
все още изолирана на художествената карта. Критиката, не разпола-
га с достатъчно медийно пространство за адекватна изява. При тези 
обстоятелства публиката трудно намира път към актуалните худо-
жествени форми и практики. Мнозина млади художници и критици 
напускат България.

И все пак, от дистанцията на следващите почти две десетилетия 
периодът на 90-те изглежда динамичен, изпълнен с енергия и воля за 
промяна. Време, в което създаването на стимулираща арт среда из-
глежда възможно.

И. Г.
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НОВО КИНО В КРАЯ НА ВЕКА

Навечерието на прехода – 
„сърдити млади“ и закъснели премиери

Поколението кинематографисти, което ще осъществи прехода 
към новия производствен модел и ще скъса с естетиката на соцреали-
зма в края на ХХ век, дебютира в киното на Фестивала на българския 
игрален филм Варна, 1988, с три провокативни ленти: „Бягащи куче-
та“ на Людмил Тодоров, „Екзитус“ на Красимир Крумов и „Парчета 
любов“ на Иван Черкелов. Очевидно е, че стилът на тези произведе-
ния е заимстван от екзистенциалните драми на европейското кино от 
60-те и 70-те години. Затова на експериментите на „сърдитите млади“ 
на българското кино може да се гледа по-скоро като на опити за закъс-
нял авангард, отколкото като автентични открития. От друга страна 
обаче е безспорно, че техните филми внасят в нашето изкуство неус-

Режисьорът
																														Людмил	Тодоров	(1955–)
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Христо	Шопов	и	Ирини	Жамбонас	в	„Маргарит	и	Маргарита“	(1989),	
реж.	Николай	Волев

воена до този момент киноестетика. Така в самия край на 80-те години 
новото поколение български кинематографисти демонстративно отхвър-
ля парадоксалното	дисидентство	на предходниците си и с характерния 
за онова време ентусиазъм и предизвикателност заявява дълбоките си 
травми и непоносимостта си към комунистическото управление.

Непосредствено след приключването на националния фестивал 
през 1988 се състоят три премиери, които връщат в кинопроцеса пове-
чето от филмите, „арестувани“ от комунистическата цензура преди де-
сетилетия – „Прокурорът“ на Любомир Шарланджиев (произведен през 
1969, премиера 12.09.1988.), „Понеделник сутрин“ на Ирина Акташе-
ва и Христо Писков (произведен 1966, премиера 31.10.1988.) и „Жи-
вотът си тече тихо“ на Бинка Желязкова (произведен 1957, премиера 
19.12.1988). „Завръщане“ на Лада Бояджиева и Януш Вазов (произведен 
1966) и току-що завършеният „Маргарит и Маргарита“ на Николай Во-
лев (произведен през 1988) обаче все още са смятани за опасни. Те ще 
стигнат до зрителите едва през декември 1989, след падането Берлинска-
та стена и рухването на комунистическата власт в цяла Източна Европа.
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Прекъсването на процеса – 
срив и постижения

Независимо от бурните политически промени, до първите месеци 
на 1991 кинопроизводството в България продължава да се поддържа 
от социалистическата производствена инерция. В последната година 
на комунистическо управление 1989 държавата финансира няколко 
социално критични филма, вдъхновени от съветската перестройка,	
които излизат на екран след промяната на политическия модел: „Аз, 
Графинята“ (11.12.1989) на Петър Попзлатев, „Карнавалът“ (1990) 
на Иванка Гръбчева, „Лагерът“ (1990) на Георги Дюлгеров, „Ти, кой-
то си на небето“ (1990) на Дочо Боджаков и „Тишина“ (1991) на Ди-
митър Петков. Това са първите български опити за филмово покая-
ние за комунистическите репресии, заявено през 1988 на оказалия се 
исторически национален фестивал с „1952–Иван и Александра“ на 
Иван Ничев, отличен с Голямата награда „Златна роза“. През 1991 
този процес се разгръща по-широко чрез филмови интерпретации на 
сюжети за насилственото налагане на комунизма у нас през 40-те го-

Светлана	Янчева	(Сибила)	в	„Аз,	Графинята“	(1989),
	реж.	Петър	Попзлатев
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дини с „Кладенецът“ на Дочо Боджаков, „Мълчанието“ на Красимир 
Крумов (първа номинация на български филм за награда „Феликс“ на 
Европейската филмова академия) и „Искам Америка“ на Киран Коларов.

Почти всички изброени произведения представят тази болезнена 
за обществото тема доста повръхностно, без авторите им да се стре-
мят към художествено преосмисляне на интрепретациите ѝ, наложени 
през соцреалистическия период. През 90-те години на ХХ век в бъл-
гарското игрално кино продължават да доминират установените соц-
реалистически художествени стереотипи. В зората на демокрацията 
българското кино се оформя политически и естетически „по пролет-
култовски ожесточено“522. Режисьорите на споменатите филми за-
явяват демократичните си позици с утвърдени соцреалистически 
формули, като просто обръщат знаците на опозициите в конфликти-
те, без да се задълбочават особено в социална динамика и в индиви-
дуална психология. „Мълчанието“ на Крумов е изключение, което 
само подчертава правилото. Искреният антикомунистически патос 
не е достатъчен сам по себе си, за да преобърне художествения модел 
на българското игрално кино. Понесени от вятъра на промените бъл-
гарските кинематографисти сякаш забравят, че в нашето кино съще-
ствува антиконформистка традиция, чиито представители се проти-
вопоставят на комунистическата идеология и на соцреалистическите	
принципи цели четири десетилетия. Още от края на 50-те години, 
въпреки комунистическата цензура, у нас се създават филми противо-
речащи на соцреалистическите предписания. Именно те оформят ав-
тентичната, неидеологизирана линия в българкото игрално кино и са 
неговите действителни постижения.

През последно десетилетие на ХХ век насилственото налагане на 
комунистическо управление се оформя като основна тема в киното 
ни. Тя се появява с „Кладенецът“ (1991) на Дочо Боджаков и се разви-
ва с „Вампири, таласъми...“ (1992) на Иван Андонов, „Сирна неделя“ 
(1993) на Радослав Спасов, „Сезонът на канарчетата“ (1993) на Евге-
ний Михайлов и „Суламит“ (1997) на Христо Христов. Към нея се от-
насят и важни сюжетни линии в „Мълчанието“ (1991) на Красимир 
Крумов и „След края на света“ (1998) на Иван Ничев. Всички тези 
филми изглеждат много смели, дори предизвикателни в сравнение с 

522 Саръиванова, Маргит. Не забравяй, но прости. // Кино, 1991, № 9/10, с. 68.
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дотогавашните правила за героична революционна интерпретация на 
установяването на комунистическата власт, но повечето от режисьор-
ите им са по-скоро ангажирани да проявят закъсняла гражданска сме-
лост, отколкото да търсят новаторски изказ и филмите им не надска-
чат плакатния стил на изразяване.

През важната за българското кино 1993 режисьорите Илиан Си-
меонов и Христиан Ночев се опитват да се конфронтират с току-що 
отминалата ера на комунизма с втория български игрален филм със 
заглавие „Граница“. Първата „Граница“ (1954) на Никола Минчев е 
образцово произведение на соцреализма, с което Кинематографията 
се отчита за изпълнение на утвърдения план за производство на иг-
рални филми през 1952–1953 години523, според който трябва „филм 
за живота на нашите граничари и пограничното население да се пус-

„Граница“	(1994),	
реж.	Христиан	Ночев,	Илиан	Симеонов

523 Постановление на Министерския съвет: Относно състоянието и задачите на 
българската кинематография. //	 Известия	 на	 Президиума	 на	 Народното	 събрание, бр.15, 
19.ІІ.1952.
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не на екран в края на 1952 г.“. Срокът не е спазен – филмът на Минчев 
излиза две години по-късно, през 1954. Премиерата на втория филм 
със същото заглавие „Граница“ се състои точно четиридесет години 
по-късно, в началото на 1994.

Симеонов и Ночев създават своята „Граница“ от времето на пре-
хода като абсолютно отрицание на едноименния филм от епохата на 
комунистическото управление – изобрите и действията на героите, 
които през 50-те години са представени от Минчев като героични и 
патриотични, през 90-те са режисирани с отблъскаваща бруталност. 
Според Симеонов и Ночев граничарите са престъпници, отгледани от 
комунистическата система, готови да застрелят, без да се замислят бе-
гълците през границата, за да спечелят няколко дни домашен отпуск. 
Филмът сваля от образа на граничаря героичния ореол поставен от 
киното на соцреализма още през 50-те години. В „Граница“ (1994) об-
разът на граничаря се трансформира пред очите на зрителите в своя-
та противоположност – героите от граничната застава демонстрират 
всякакъв вид извращения, а на финала един от тях се самоубива, като 
съзнателно навлиза в минното поле, предназначено за врага. Така бъ-
лгарското кино на прехода метафорично разгражда затворената кому-
нистическа територия, очертана преди четири десетилетия от киното 
на соцреализма. Социалният експеримент е пропаднал – новата „Гра-
ница“ символично отваря българското пространство и българското 
кино към външния свят. И външният свят реагира на това положител-
но – филмът получава награди във Франция, Белгия и Чехия.

След 1993 киното ни активизира сътрудничеството с чуждестран-
ни продуценти и започва да се адаптира към вкусовете на западната 
публика, което неизбежно дава отражение върху интерпретациите на 
темата за българския комунизъм. „След края на света“ (1998) на Иван 
Ничев е ясен пример за такова нагаждане към очакванията на запад-
ния зрител. В крайна сметка, преосмислянето на събитията от 40-те 
и 50-те години чрез средствата на киното скоро престава да вълнува 
българските кинотворци и тази тема слиза от екрана с началото на но-
вия век. Единственото изключение, „Изпепеляване“ (2004) на Стани-
мир Трифонов, се оказва самотен опит за по-задълбочен поглед към 
човешките измерения на тези травматични събития. Изключително 
динамичните социални промени и настъпилата с края на ХХ век ес-
тествена смяна на поколенията в киното, избледняването на паметта 



593

за обществената драма от 40-те и 50-те години и промененият про-
изводствен модел, тласкат българското игрално кино в други посоки. 
Истинско художествено преосмисляне на екрана на кризата на бъл-
гарската идентичност от средата на ХХ век не се е състояло до ден 
днешен.

През 1991 коренно се променя моделът на българското кинопро-
изводство. На 19.03.1991. Постановление на Министерски съвет на 
Република България № 44524 прекратява прякото държавно финанси-
ране на филмовите продукции. Три месеца по-късно, през юни 1991, 
с Постановление № 107 на Министерския съвет се ликвидира Твор-
ческо стопанско обединение (ТСО) „Българска кинематография“ и се 
създава Националният филмов център (НФЦ). Наредбата за устрой-
ството и дейността му и Правилникът за продуцентска дейност525 са 
приети през октомври на същата година. Тези документи налагат по 
административен път структурни промени в кинопроизводството, ре-
гламентирайки нов модел на частно филмово продуцентство, частич-
но спонсорирано от държавата. Заедно с това, цитираните актове на 
Министерския съвет определят и правилата за международно сътруд-
ничество в областта на киното.

„Писмо	до	Америка“	(2000),	реж.	Иглика	Трифонова

524 Държавен	вестник, № 23 от 1991.
525 http://www.kultura.bg/media/my_html/2105/ch_91.htm [посетен на 04.02.2018]

38.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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Стефка	Янорова	(Соня)	и	Самуел	Финци	(Павел)	
в	„Опашката	на	дявола“	(2001),	реж.	Димитър	Петков

На практика тези структурни промени не само отменят насле-
дения от социалистическа България монопол на държавата като 
единствен филмов продуцент. Те намаляват и финансовата ѝ анга-
жираност почти до абсолютния минимум и предизвикват небивал 
производствен срив в националната кинематография. През следваща-
та 1992 в България са произведени само два игрални филма – „Вам-
пири, таласъми...“, финансиран от НФЦ и първият частно финанси-
ран български игрален филм след 1948 – „Куршум за рая“ на Сергей 
Комитски. Зареждат се т. нар. „нулеви години на българското кино“, 
които продължават до самия край на ХХ век. През тези „нулеви го-
дини“ у нас се произвеждат по два-три игрални филма годишно. (За 
сравнение – през 70-те години, най-силното десетилетие на българ-
ското кино, годишното производство на пълнометражни игрални 
филми в България се движи между тринадесет и двадесет).

От друга страна е забележително, че именно през тези „нулеви го-
дини“ са създадени някои от най-успешните и художествено значими 
за периода на преход български игрални филми – „Граница“ (1994) на 
Илиан Симеонов и Христиан Ночев, „Търкалящи се камъни“ (1995) 
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и „Стъклени топчета“ (1999) на Иван Черкелов, „Вагнер“ (1989) на 
Андрей Слабаков, „След края на света“ (1989) на Иван Ничев, „Пис-
мо до Америка“ (2000) на Иглика Трифонова и „Опашката на дявола“ 
(2001) на Димитър Петков.

От гледна точка на последвалото развитие на процесите в кино- 
производството и киноразпространението в България сривът, настъ-
пил след внезапната, проведена без никаква икономическа подготов-
ка производствена промяна, може да се разглежда и като политически 
подарък за разпространителите на американско кино у нас. Загуби-
ла контакт със собствената си кинематография, която едвам оцелява, 
българската публика се приобщава към холивудското производство, 
което залива екраните. Общуването на българските зрители с родно-
то кино преминава под знака на носталгията – гледане и сваляне вър-
ху диска на компютъра на стари, любими произведения и нарастващо 
равнодушие към спорадично появяващите се нови български филми. 
Актуалният диалог се възстановява едва в края на първото десетиле-
тие на новия век със сатиричната комедия „Мисия „Лондон“ (2010) на 
Димитър Митовски. Междувременно, през 2001 държавното търгов-
ско дружество „Бояна филм“ ЕАД (бивша Студия за игрални филми 

„Мисия	„Лондон“	(2010),	реж.	Димитър	Митовски
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„Бояна“) е продадено на американски собственици. Така държавният 
Киноцентър се трансформира в чуждестранната филмова компания 
„Nu Boyana Film Studios“  и окончателно се превръща във финансово 
изгоден терен за снимки и удобен пункт за осъществяване на техни-
чески услуги на американски филмови продукции.

Българските продукции след производствения срив са мало-
бройни – през 1993 отново са заснети точно два филма, частично 
финансирани от НФЦ – “La donna e mobile“ на Нидал Алгафари и 
вече споменатата „Граница“ на Илиан Симеонов и Христиан Ночев, 
която се оказва едно от големите художествени постижения в кино-
то на прехода. Другото значимо събитие, което маркира тази годи-
на като важна за нашата кинематография е официалното присъеди-
няване на България към Европейския фонд към Съвета на Европа 
за подкрепа на копродукции и разпространение на европейски фил-
ми „ЕВРОИМАЖ“ (EURIMAGES)526. С този акт на българската дър-
жава започва успешното интегриране на българското кино в евро-
пейския културен процес. На практика това означава равноправен 
достъп на българските творци до европейска финансова подкрепа за 
кино- производство и киноразпространение и пълноправно творче-
ско сътрудничество на нашите кинематографисти с колегите им от 
Европейския съюз.

90-те години – криза на идентичност 
и посоки на търсения

Впечатлението за прекъсване на процеса в българското игрално 
кино през 90-те години на ХХ век се поражда не само от производстве-
ния срив, но също така е свързано и с кризата на идентичност, която 
преживява през това десетилетие българското общество. Смяната на 
продуцентския модел е само един аспект на проблема, който пряко се 
отнася до киното. Кризата на идентичността, провокирана от прехода 
е не само локален проблем – в дълбочина тя е породена от големите со-
циални предизвикателства, които глобализацията поставя пред света.

526 http://www.nfc.bg/bg/fondove_i_programi.html [посетен на 04.02.2018]
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Разпадането на СССР и на Съветския блок в края на 80-те годи-
ни и последвалите опити за цялостно обединение на Европа също са 
част от глобалните развития.

От тази гледна точка е съвсем закономерно, че българското иг-
рално кино на прехода извежда въпроса за идентичността като една 
от основните си теми. На пръв поглед може да се очаква, че кинема-
тографистите, заели се с тази проблематика, ще се обърнат към тра-
дицията на българското неконформистко кино от предишния период. 
Нещо повече – през 90-те години все още са живи повечето от тво-
рците, които по времето на комунизма се противопоставят на идео-
логическите предписания и се стремят към постигането на автентич-
ност на екрана. Това са Бинка Желязкова, Ирина Акташева, Христо 
Писков, Януш Вазов, Едуард Захариев, Людмил Кирков, Рангел Въл-
чанов, Георги Стоянов и Георги Дюлгеров. Те са живите носители 
на тази традиция. За съжаление, ликвидирането на държавното фи-
нансиране през 1991 довежда повечето от тях до творчески ступор. 
След 1991 Бинка Желязкова, Ирина Акташева, Христо Писков, Януш 
Вазов, Людмил Кирков и Георги Стоянов веднъж завинаги преста-
ват да снимат, независимо че са работили до самия край на държав-
но финансираното кинопроизводство – последният игрален филм на 
Людмил Кирков „Петък вечер“ е от 1987, последните два докумен-
тални филма на Бинка Желязкова са от 1990. От 1990 е и финални-
ят опит на Ирина Акташева като сценарист, а последният филм на 
Георги Стоянов „Онова нещо“ излиза на екран през 1991. Вероятно

Режисьорът	Едуард	Захариев
																																																																													(1938–1996)
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всеки от тях има своите причини за творчески срив, които трябва да 
се разглеждат индивидуално и в цялата им сложност. И все пак, едва 
ли ще изпаднем в опростителство, ако свържем творческото мълча-
ние на тези доказали се автори с неспособността им да се нагодят към 
новия модел на финансиране.

Политическият преход изважда на бял свят не един парадокс на 
българското кино. Един от най-фрапиращите е този отказ от творче-
ска дейност на най-активните дисиденти от комунистическия пери-
од – парадоксалното	им	дисидентство е невъзможно да се развива 
без солидното спонсорство на комунистическата система, срещу коя-
то тяхното изкуство така ожесточено протестира.

Социалната драма – предефиниране на жанра

Единственият режисьор от по-възрастното поколение, който и 
след падането на Берлинската стена не се отказва да прави в Бълга-
рия кино	на	моралното	безпокойство е Едуард Захариев. Последни-
ят му филм „Закъсняло пълнолуние“ (1996) предефинира жанра соци-
ална	драма	в българското кино и е един от най-значимите български 
филми от 90-те години на ХХ век. С този филм Захариев отключва 
втората основна тема в киното на прехода – темата за криминали-
зирането на ежедневния живот, поради загубата на социална ори-
ентация и морални ориентири. През 70-те и 80-те години на ХХ век 
Захариев е сред най-отявлените критици на двойните социални стан-
дарти. Проблемът за липсата на обществен морал като предпоставка 
за отсъствието личен морал го занимава през целия му творчески път. 
Филмите му „Вилна зона“ (1975) и „Елегия“ (1982) са представител-
ни образци на българското кино	на	моралното	безпокойство.

Художественото му завещание, филмът „Закъсняло пълнолуние“, 
върху който работи усилено, за да изпревари предизвестения фата-
лен край на неизлечима болест, е изграден в характерния за режисьо-
ра драматично сатиричен стил, със силно деформирани пропорции на 
съотношението между добро и зло. Режисьорът, роден в Москва, като 
син на български политемигранти и член на БКП, във всичките си 
филми е силно критичен към комунистическата действителност; кри-
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тиката му винаги е от леви позиции, от гледна точка на въображаемия 
„истински“ комунизъм. Подобно на много от левите интелектуалци в 
света, Захариев преживява обществените промени през 90-те години 
като срив на личната си социална утопия. Може би именно горчивото 
му разочарование от обществените процеси след падането на комуниз-
ма е причината в „Закъсняло пълнолуние“ да няма нито един положи-
телен герой. Преходът е създал изпечен негодник дори от седемгодиш-
но дете.

Сюжетът на „Закъсняло пълнолуние“ се разгръща като разказ 
за задълбочаващата се алиенация на главния герой Стареца (Ицхак 
Финци) от всичко и от всички. Стареца живее заедно със семейството 
си, но отношенията му с най-близките се градят върху постоянно 
задълбочаваща се омраза. Омразата крепи и контактите с малкото 
останали му приятели. Омразата е представена като единственото 
стабилно взаимоотношение между героите на филма. Образът на 
Стареца много напомня образа на Иван Шияков от „Елегия“. Не е 
случайност, че Ицхак Финци изпълнява и двете роли с интервал от 
около петнадесет години, достатъчни под напора на промените да 
доведат до деградация образа на честния човек, който не може да 
изтърпи фалша в семейството си.

През 90-те години елегичният тон от 80-те е заменен от жестока 
категоричност. Автор и герой правят последна проверка на морални-
те си принципи. Отговорите им са безкомпромисни, на места – дори 
декларативно саркастични. Липсата на етични координати, която тре-
вожи режисьора през 80-те, в средата на 90-те със „Закъсняло пълно-
луние“, придобива апокалиптични измерения. Злото е станало везде-
също – в образа на Стареца автономността на човешката личност се 
редуцира до безпомощността на насекомо. Насилието е единственото 
ефективно взаимодействие между героите в тази история за ежедне-
вен ужас. Филмът започва с плесница и завършва с отцеубийство. И 
режисьорът сякаш онемява от това развитие. Останал без собствени 
думи, без собствени изразни средства той завършва филма си с откро-
вени цитати от „Броненосецът Потьомкин“ (1925) и „Александър Не-
вски“ (1937) на Айзенщайн, за да посочи недвусмислено корените на 
актуалното зло.

Едуард Захариев е единственият български режисьор, който се 
противопоставя с филма си на тоталната разруха през годините на 
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Актьорът	Ицхак	Финци	(1933–)																																							

прехода, със същата творческа безкомпромисност, с която преди това 
отхвърля лицемерието на комунистическия период. Създаден с при-
същата за Захариев морална ангажираност, филмът е предвестник на 
цяло течение в българското кино, което ще следва зигзагите на пре-
хода, особено през първото десетилетие на новия век и което руските 
колеги наричат чернуха527. По определение този стил е „едно от про-
явленията на хиперреализма“528, при което „се изобразяват тъмните 
страни на живота и бита, проникнати от обречност и безпросветност, 
съпроводени от сцени на жестокост и насилие, а също така и пока-
зване на такива мрачни, уродливи страни на живота и бита.“529 В пре-
дишна своя публикация нарекох българските вариации на този стил 
вулгарен	реализъм530.

527 Липовецкий, Марк. Растратные стратегии, или Метаморфозы „чернухи“. // Но	вый	
Мир, 1999, № 11. http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1999/11/lipowez.html [посетен на 31.01.2018]

528 Щербина, Юлия. Автобиография реальности. // Сибирские	огни, 2011, № 5. http://
www.sibogni.ru/magazines [посетен на 30.10.2018]. 

529 Ефремова, Т. Ф. Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. – 
Москва: Дрофа; Русский язык, 2000 https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/266024/%D0%A7
%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%85%D0%B0 [посетен на 30.10.2018].

530 Братоева-Даракчиева, Ингеборг. Българско игрално кино от „Калин Орелът“ до 
„Мисия „Лондон“. – София: Институт за изследване на изкуствата, 2013, с. 254. 
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Срещу абсурдите на прехода – 
абсурдистки филми

Действителното скъсване със соцреалистическата естетика в ки-
ното започва през 90-те години, с опити за налагане на жанра аб сур-
дистка драма. През 1991 излиза на екран „Онова нещо“ на Георги 
Стоянов. Странната история за „онова нещо“, тайнствено заселило 
се в дома на Филип и Верка, е разказана от режисьора с присъщата 
му способност да изважда на бял свят от обикновеното течение на 
жи вота скритите в него абсурди. Стоянов, който се дипломира през 
1965 в Парижката филмова академия с късометражния филм „Дрям-
ка“, заснет в България, има проблеми с блюстителите на соцреализма 
в София. Героите на филма – група младежи, тръгнали уж на брига-
да (в ролите младите Илка Зафирова, Крикор Азарян, Михаил Михай-
лов), се озовават в абсурдни ситуации сред сюрреалистичен пейзаж. 
Те са по-скоро персонажи на абсурдистка драма, отколкото герои на 
български бригадирски филм. По тази причина „Дрямка“ е спрян от 
разпространение в България. Въпреки санкциите Стоянов не се от-
казва от абсурдистките си експерименти, но в следващите си филми 
„Случаят Пенлеве“ (1967), „Птици и хрътки“ (1969) и „Пантелей“ 
(1978) обвързва стилистичните си предпочитания с политически ко-
ректна антифашистка тематика. В резултат на този странен съюз фил-
мът му „Пантелей“ преобръща стойностите на българското историко	
революционно кино цяло десетилетие преди позволените волности на 
перестройката. „Онова нещо“ (1990) се отличава със специфичния за ре-
жисьора ексцентричен стил, но не кореспондира с обществените на-
гласи от началото на прехода и се разминава с публиката.

Няма зрителски успех и вторият абсурдистки филм от 90-те години – 
„Нещо във въздуха“ (1993) на Петър Попзлатев. Това е първият опит 
на нашето кино комунизмът да бъде преосмислен извън естетика-
та на соцреалистически клишета, употребени с обратен знак. Фил-
мът е и първата българо-френска копродукция. Фактът, че и Георги 
Стоянов, и Петър Попзлатев са учили кино във Франция не е случай-
но съвпадение. И двамата са имали шанса да не „пропуснат“ важни 
за европейското изкуство развития, несъвместими със соцреализ-
ма и недопустими в българското кино в продължение на десетиле-
тия. Жанрът абсурдистка драма, чиято естетика е тясно обвързана с 
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Ивайло	Христов	и	Валентин	Ганев	в	„Нещо	във	въздуха“	(1993),
реж.	Петър	Попзлатев

френския екзистенциализъм, е едно от онези забранени неща („Онова 
нещо“).

„Нещо във въздуха“ е вторият пълнометражен игрален филм на 
Попзлатев. Дебютът му „Аз, Графинята“ (1989) е приветстван от пу-
бликата и критиката в навечерието на политическите промени като 
метафора на житейската безпътицата през годините на комунизма. 
За разлика от този дебют, „Нещо във въздуха“ не съдържа лесна ко-
муникативност. Филмът е режисиран с художествено защитена ам-
биция да обогати българското кино с малко познати и несвойстве-
ни за националната ни културна традиция идеи и художествен стил. 
Специално подчертавам ролята на режисурата, защото сценарият на 
Константин Павлов, приет за реализация от Художествения съвет на 
Студия „Бояна“ още преди политическите промени, е отворен към 
най-различни интерпретации. Поетът Константин Павлов, може би 
единственият истински дисидент в българското кино, пресъздава 
клаустрофобичната атмосфера на социалистическото живеене, на-
трапливото усещане за нещо неидентифицирано, но зловещо, което 
отнема на хората дори въздуха за дишане. В началото на 90-те годи-
ни публиката разпознава смътното чувство за непрекъснато наблю-
дение, още живия страх от собствената сянка, в постоянната смя-
на на ролите на преследвач и преследван между двамата анонимни 
персонажи на филма.
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Попзлатев прочита сценария на Павлов на екрана като абсурдист-
ка	драма и съзнателно поверява едната главна роля на Ивайло Христов, 
един от много малкото български актьори, който по това време имат 
опит с този жанр531 – малко преди това Христов е изиграл Естрагон във 
„В очакване на Годо“ на Бекет (1988, реж. Леон Даниел, Театър на бъл-
гарската армия). В „Нещо във въздуха“ обаче българският режисьор с 
френско образование не се опитва да възпроизведе абсурдисткия модел 
буквално, а го използва, за да разкрие драмата на българското тотали-
тарно битие. Героите на Бекет съществуват в свят, изначално лишен от 
смисъл. Затова и комуникацията между тях в крайна сметка пропада в 
окончателно мълчание. В „Нещо във въздуха“ причината за липсата на 
смисъл не е екзистенциална. Тя е неназована, но лесна за идентифици-
ране сила, която невидимо упражнява тотален контрол върху персона-
жите. Френският възглед за абсурдистките герои марионетки, контро-
лирани от невидими външни сили, е осмислен от българския режисьор 
като метафора на тоталитарния живот. Изходната ситуация на „Нещо 
във въздуха“ е мълчанието между двамата герои. То доминира цяло-
то екранно време – диалог има само в пет от общо двадесет и четирите 
епизода на филма. Финалът на филма е решен срещу абсурдисткия мо-
дел – персонажите проговарят след ожесточен физически контакт. Фил-
мът завършва с трудно проговаряне, вместо с установяването на окон-
чателно мълчание. Принудителната тишина е метафора на състоянието, 
в което се намира в началото на прехода посттоталитарният човек. Все 
пак на екрана натрупаното през годините напрежение най-после е нами-
ра словесен израз – към зрителя е отправена покана да проговори.

Постоянната смяна на ролите си на преследвач и преследван меж-
ду двамата персонажи, оглеждането един в друг, илюстрира идеята на 
Жак Лакан за Другия като „огледало“ на Аз-а. Попзлатев кани за кон-
султант на филма си специалист по психоанализа, който му помага да 
конструира огледалните образи на двамата главни герои според иде-
ите на френския психоаналитик. Силни психоаналитични моменти 
има и в „Екзитус“ (1988), и в „Мълчанието“ (1991), и в „Забраненият 
плод“ (1994) на Красимир Крумов, и в „Търкалящи се камъни“ (1995) 
на Иван Черкелов, филми, които „могат да бъдат прочетени като екзи-
стенциална драма на „загубеното поколение“, като „ясно дефиниран 

531 Интервю с Петър Попзлатев, София, 08.02.2013, личен архив.
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Последната	роля	на	Катя	Паскалева	на	екрана	–	Касиерката	
в	„Посетени	от	Господ“	(2001),	реж.	Петър	Попзлатев

жест на самоидентификация и съпротива на едно цяло поколение“532. 
Бунтът на „сърдитите млади“ срещу „киното на бащите“ отваря бъл-
гарското кино за психоаналитични интерпретации.

Асурдистките опити на екрана продължават не особено успешно 
с „Фатална нежност“ (1993) на Рангел Вълчанов. От своя страна, иг-
ралният дебют на Андрей Слабаков „Вагнер“ (1998) е истинско по-
стижение. Филмът е определен жанрово като абсурдна	 комедия533. 
Подобно на „Нещо във въздуха“ на Попзлатев, черно-белият филм 
на Слабаков не е обвързан нито с конкретната българска действител-
ност, нито със социална критика в общоприетия смисъл. Това е исто-
рията за сбъднатата социалистическа работническа мечта – осигуре-
но от държавата жилище, която обаче се развива като кошмар, като 
абсурден фарс. Филмът е преди всичко пародия на клишетата на со-
цреалистическия работнически	филм, а стилът му клони към кафки-
анска гротеска – на пръв поглед несъвместими, но добре работещи 
жанрови ключове, през които Слабаков коментира тоталитарното би-
тие. Режисьорският му стил е обвързан много повече със западната, 

532 Петрова, Виолета. Сянката на Лай: метафори на властта в киното. – София: Титра, 
2003, с. 162–163.

533 Според сайта на Българската национална филмотека. http://bnf.bg/bg/odeon/
movies/1212/ [посетен 09.02.2018] 
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Ернестина	Шинова	и	Деан	Донков	в	„Хиндемит“	(2008),	
реж.	Андрей	Слабаков

отколкото с родната културна традиция. В този смисъл „Вагнер“, по-
добно на „Нещо във въздуха“, е един от малкото универсално разби-
раеми български филми от годините на прехода, филми – пътепоказа-
тели към възможна нова естетика, която нашето кино за съжаление не 
е успяло да развие и до днес.

																																		Операторът	Емил	Христов	(1956–)
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През 2009 тази тенденция ще достигне своя худжествен връх с 
„Дзифт“ (2009) на Явор Гърдев, първият film	 noir в нашето кино. В 
„Дзифт“ Гърдев по-скоро иронично обиграва клишетата на този аме-
рикански жанр, отколкото ги прилага буквално. И реконструира света 
на българския комунизъм в сюрреалистичен стил, като ги подрежда в 
общ пъзъл с елементи от социалната мелодрама. В „Дзифт“ Гърдев пре-
чупва гледната си точка през различни жанрови фасети, за да навлезе 
в различни измерения на тоталитарното минало и изгражда филма си 
калейдоскопично. Зрителят е въвлечен в ретроспекциите на странния 
протагонист Молеца (Захари Бахаров), във фантазно пътуване назад 
към времето на реалния социализъм. Тоталитарната действителност е 
разкрита във фантастичен екранен образ, изграден на границата меж-
ду реалността, кошмара и бълнуването. Сюрреалистичната визуална 
атмосфера на филма е създадена от големия български оператор Емил 
Христов с всичкото майсторство, на което е способен. Стремейки се да 
постигне, според собствените му думи, „автентичната атмосфера на ру-
ините на социализма“ операторът изгражда визията, съчетавайки кадри 
от днешната реална Коньовица с компютърно генерирани 3D образи.

Впечатляващият пъзъл от различни типове изображения и разно-
образни жанрови похвати обаче не се отнася само до интересно раз-
казания криминален сюжет, нито се изчерпва с впечатляващата визия, 
а произвежда значения на няколко равнища. „Дзифт“ е едновремен-
но колаж от холивудски формули, блестящо упражнение по кине-
ма тографичен стил, силно социалнокритично произведение, но за-

Захари	Бахаров	(Молеца)	и	Таня	Илиева	(Ада)	в	„Дзифт“,	
реж.	Явор	Гърдев
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едно с това и сложен наратив за екзистенциалните заблуди на чове-
ка. Решен в кинематографичната традиция на съспенс и бруталност, 
установена от Холивуд чрез гангстерския	филм	и film	noir, филмът е 
забележителен преди всичко с жестокия си символизъм. В „Дзифт“ 
Явор Гърдев използва жанровите клишета, не за да гъделичка сетива-
та на зрителя, а за да разкрие трагедията на човека, впримчен от наси-
лието и по този начин да разкърти дълбоките тоталитарни пластове в 
българското колективно съзнание.

Нискобюджетният филм (700 хил. евро) е изключително финан-
сово успешен – той поставя абсолютен рекорд по брой зрители и при-
ходи (над 250 хил. лева)534 за цялото десетилетие 1998–2008, печели 
многобройни национални и международни награди и е номиниран за 
Наградата на Европейската филмова академия. Заедно с това, обаче 
„Дзифт“ предизвиква ожесточен дебат сред критическата гилдия. От 
една страна капацитетите, формирали своето мислене по времето на 
комунизма не признават естетическите стойности на филма, от дру-
га – критиците от средното и младото поколение го възхваляват без-
критично. Без да се задълбочаваме в тези критически пристрастия, 
можем да кажем, че „Дзифт“ е един от най-стойностните български 
филми от времето на прехода. Неговата противоречива рецепция, как-
то и рецепцията на всички останали филмови експерименти, излиза-
щи извън реалистичната традиция на българското игрално кино, само 
показва колко е трудно да се работи новаторски в контекста на българ-
ския преход – между тежкото наследство на соцреализма и повърх-
ностните послания на глобалните медии.

И. Б.

534 Янакиев, Александър. Случи се! // Кино,	бр. 4–5, 2011, с. 52.
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АРХИТЕКТУРАТА НА ПРЕХОДА

Архитектурата: 
алтернативни форми, топоси, обучения

Известно е, че върху архитектурата влияят както местни, регио-
нални условия и тендеции, така и световни, донякъде универсални, 
търсения и явления. Същевременно, отраженията на локалното и гло-
балното в селищата и постройките на страната, са характерни именно 
за спецификата на мястото и времето: България и края на XX век.

В локален план, значимо събитие е промяната на политическия ре-
жим през 1989 г. е. Тя засяга както организацията на архитектурните и 
строителните процеси – формите на обучение и финансиране, видовете 
архитектурни студиа и колективи; така също и стиловите и концептуал-
ни предпочитания на автори и потребители. Вследствие на процесите 
на децентрализация, след 1989 г. съществуващите проектантски струк-
тури постепенно се разпадат или преустройстват. Държавните строи-
телни предприятия с проектантски отдели като „Главболгарстрой“ са 
приватизирани. Почти изчезват районните и промишлените проектант-
ски организации, а най-голямата от тях – централната „Главпроект“ 
(отговорна за множество ключови проекти в предходните десетилетия) 
е окончателно продадена през 2003 г. Появяват се редица частни проек-
тантски организации и бюра, както и смесени инженерингови фирми. 
Въпреки отделни едромащабни проекти и известни успешни реализа-
ции, далеч не всички от тях оцеляват за дълго в периода на прехода.

Изменя се и цялостната пазарна структура свързана с архитектур-
ната продукция. През 90-те години почти изчезва активното участие 
на държавните и обществените възложители на архитектурни поръч-
ки. Акцентът на новото строителство пада върху безпорядъчни (част-
ни) инициативи, които често се конкурират по вид, качество и възвръ-
щаемост на изпълнението. Така отделни решения (или комплекси) 
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са изпълнени с високо качество, но в цялост липсват съгласуване със 
средата, както и междупроектни връзки и комуникации. Във водо-
въртежа на бурни икономически, политически и социални промени, 
адаптацията на нормативната уредба и актуализирането на обучение-
то са остра необходимост, която се решава с известно закъснение.

До края на XX век УАСГ остава и единственият университет, акреди-
тиран изцяло по специалност „Архитектура“ в България. (ВСУ „Чернори-
зец Храбър“ получава акредитация през 2002 г., архитектурният факул-
тет на ВСУ „Л. Каравелов“ София е разкрит през 2006 г., а магистърската 
архитектурна программа на Нов Български Университет е призната през 
2009 г.) Осъвременяването на програмата му се извършва постепенно, но 
и успоредно с неколкократното повишаване на броя на обучаваните сту-
денти. Във времето се търсят и допълнителни алтернативни форми на ра-
бота на проектантите, участието им в повече фази на строителните про-
цеси, съвместяване на управленски и контролни функции и пр.

Макар и изключително рядко, отделни архитекти се дипломират в 
чужди страни дори по време на социалистическия режим. В периода 
на прехода обаче, следването на архитектура извън България се оказ-
ва адмистративно и финансово облекчено. Така, в колегията отново се 
вливат обучени в международни школи проектанти. След началото на 
третото хилядолетие е засилено и изготвянето на нова, съобразена със 
ситуацията законова рамка, която търси синхронизация и с европей-
ските нормативи и бъдещо развитие.

Въздействията на световните културни и архитектурни практики 
са също видими в развитието на архитектурата в страната. Две от тях 
ще бъдат разгледани тук като особено значими:

• навлизането дигиталните средства;
• новите участници и елементи в бранша.

Дигиталните средства 
и полулярната култура в архитектурата

През последните двадесет години наблюдаваме огромна промяна 
на практиките в проектирането и строителството. Противоречиво по-
срещнати, CAD средствата навлизат бурно и масово, едновременно 

39.	Българският	XX	век	в	изкуствата...
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като облекчение в чертожните и визуализиращите процеси, дълго тър-
сена възможност за сигурна мрежова комуникация, а дори и като ос-
нова на някои формообразуващи фактори в дизайна. Донякъде с тях се 
изменя и характера и структурата на проектантския процес. „Новото 
поколение на дизайнерите се обляга повече на технологиите“, и „Хо-
рата не отричат нуждата от графиката, но премахват акцента от анало-
говата рисунка като жизненоважен компонент и приемат версиите на 
CAD скицирането като равностоен заместител.“, пише Браун535.

Дигиталните средства – известните днес CAD (компютърно под-
помогнато проектиране) и BIM (строителен информационен модел) –
са основна част от съвременното архитектурно проектиране. В Бъл-
гария тяхното развитие има своя собствена логика, която обаче се 
подчинява на глобалните тенденции в областта и следва техния ри-
тъм, без да изостава. Академичното образование у нас също е сил-
но свързано с еволюцията на CAD и BIM в световен план и адаптира 
най-доброто от актуалните практики и познания.

Университетите в България работят със софтуерните разработ-
чици, като административния студентския номер и служебна поща, 
или аналогични преподавателски данни се използват за отключва-
не на обучителна безплатна версия на CAD софтуер. Отделни пред-
мети свързани с архитектурата се изучават на различни места, но в 
исторически план именно в УАСГ следва да се проследи и началото 
на обучението и разпространението на CAD и BIM средствата в ар-
хитектурата в България. Още през 1990 г. там се изучва АСАП – (Ав-
томатизирани способи в архитектурното проектиране) – и се при-
лага обучение по двумерно CAD проектиране за трети курс. През 
1993/1994 г. вече се преподава „Информатика в архитектурата“, съот-
ветно е разделена на два модула – за трети и четвърти курс, като във 
втория модул се изучава тримерно CAD моделиране. Във времето е 
добавен и предмет „Новости в компютърните технологии“ за пето-
курсниците, фокусиран върху програмата 3DS Studio.

Освен чрез университетско обучение, CAD и BIM средствата на-
влизат широко в бранша и чрез авторската проектантска дейност. Ог-
ромната динамика в областта на компютърното проектиране предо-
пределя нуждата от множество обучения и самообучения.

535 Brown, Polly. 2009. CAD: Do computers aid the design process after all? Intersect, 2 (1), 
52–66 p. 56.
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В практиката заместител на постоянно продължаващото усвоя-
ване на графични техники може да бъде прехвърляне на комплексни-
те визуализации и изчертаване изцяло на външни специалисти. Често 
обаче подобно прехвърляне се оказва доста спорно при разделянето 
на права и задължения към дизайна, клиента и представянето на обек-
тите в публичното пространство. Освен това редица търгове, държав-
ни инстанции и инвеститори изискват сертифицирането в областта на 
CAD и BIM проектирането от възможните проектанти като гаранция 
за качество и рентабилност на проекта и съкратени срокове на работа. 
При все това, появата на професията на визуализатора, с повече въз-
можности за влияние върху крайния продукт днес вече е факт.

Същевременно наблюдваме и появата на хибридни – дигитални – 
форми за обучение и коментар на архитектура и архитектурна графи-
ка. Логични са и дейностите за запазване на авторство, както и обосо-
бяването на нива на достъп до професионална информация в онлайн 
пространството.

Освен последствията от ремедиацията на архитектурните данни 
към дигитални носители е видно и мностепенното включване на вир-
туалното пространство в човешкия живот – и в ежедневните битови 
дейности, и в дългосочното професионално поведение. Виртуални-
те светове са наситени с огромни количества от визуални данни, кои-
то дават възможност за дистанционно изпитване и опознаване на раз-
лични архитектурни обекти – реализации или дори проекти. Често се 
прилагат различни артистични рефлексии като виртуално репликира-
не с надстройки на сградите или поставянето им в неочаквано съсед-
ство. В мрежите, реалистичните размножаеми фотографии и видео (и 
анимационни) представяния на архитектурата увеличават разпозна-
ваемостта на обектите като подсилват възприемането на проектант-
ските идеи и се превръщат в основен графичен речников фонд, в база 
за референции и цитати. Наблюдава се и все по-широкото интегри-
ране на конкретна архитектурна концепция в моделирането на кино 
или телевизионна среда или дори в игрови предложения. Така, архи-
тектурата и нейните продукти се популяризират	на все повече нива, 
те застават в основата на множество съвременни „градски митове“, 
и силно влияят върху потребителските вкусове и предпочитания. Иг-
рите, филмите и снимките се оказват в състояние да формират чужди 
за региона визуални архетипи за архитектурната среда като например 
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„дом“, „офис“, „магазин“, „хранене“ или „град“, „село“ и т. н. Разкри-
ва се двупосочна връзка между виртуалната среда и реалността – в 
ед на та посока е налично създаването на среда, която съответства на 
ав торс ката визия за типична	сграда или селище, но в реалността този 
ар хи тектурен образ е възприет от публиката като характерен за пока-
заното общество или житейски случай и неговото материализиране 
вече се изисква от потребителите.

Следващият технологичен етап на развитие е аугментираната (над-
градена) реалност, която през XXI век навлиза широко в употреба.

Нови архитектурни практики 
в края на XX век

Въпреки своята хаотичност, както и непредвидимостта на върхо-
вете и спадовете, през които преминава, развитието на архитектур-
ната среда в градовете на България в края на XX в. е стремително и 
мащабно. Известно е бурното (пре)застрояване на курортните зони, 

Кадър	от	постепенното	(само)унищожаване	на	паметник	
„1300	години	България“	в	парка	на	НДК,	проект	Валентин	Старчев,	1981
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Постепенното	(само)разрушаване	на	„Къщата	с	ягодите“	–	
домът	на	Димитър	Иванов	от	края	на	20-те	години,	проект	на	арх.	Георги	Кунев.	

Сградата	е	заснета	във	филма	„Опашката	на	дявола“.

(пре)уплътняването на жилищните и промишлените райони в голе-
мите селища на страната, появата на нови функционални типологии 
и инвазията на актуални материали и строителни технологии. Уви, 
явни са и случаите на унищожаване на архитектурното наследство от 
по-ранни периоди, както и дефицита на автентичност в отделни запа-
зени значими обекти и комплекси.

При това твърде малка част от разрушената архитектурна среда 
може да свържем с политическата нетърпимост – например в случая 
с късното взривяване на Мавзолея през 1999 г. Повечето от (само)за-
личаващите се обекти на наследството са следствие на икономически 
интереси или неясна форма на собственост.

В периода на Прехода, Черноморското крайбрежие продължа-
ва своето урбанизиране. Едно от настъпилите измененията в градо-
устройстото на курортите, е загубата на „ажурния силуетен мащаб“ 
съществуващ през 70-те години. Липсва усещане за простор, почти 
е изчезнaл индивидуалният контакт с природната среда. Натоварва-
нето на обектите в комплексите обаче е изключително неравномер-
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но. „Конфликтите с обкръжаващата среда при изграждането на мор-
ски и планински курорти са изключително голям проблем“ – пише 
Ковачев536, „Проблемът е свързан не само със строителството на 
сгради и съоръжения, необходими за различните дейности на отди-
ха и туризма, но и с поемната способност на различните ландшаф-
ти, които често се натоварват над допустимите граници от големия 
брой туристи...“

Същевременно уплътняването на самото застрояване води до из-
менения на пространствените характеристики на комплексите. След-
военната култура и духът на социалистическия колективизъм пред-
полагат повече общо ползване на множество пространства – бани, 
стадиони, летни театри и трибуни, плажове, градини и площади, как-
то и организирани групови интеракции в тях. Преминаването през 
тези локации се осъществява пряко с отворени или покрити гале-
рии, пътища и връзки. В края на XX в. обаче се появява значително 

Схема	на	презастрояването	на	курорта	Слънчев	бряг	в	началото	на	XXI	век	–	
върху	картен	материал	от	сателит	(Google	Map)	e	наложен	оригиналният

градоустройствен	план	на	селището

536 Атанас Ковачев. Градоустройство, ч. 1, Pensoft Publishers, София, Москва, 2003,  
с. 291.



615

София	–	юг,	изглед	отгоре.	Новите	сгради	и	реконструкции.

по-строго парцелиране и по-ясно очертаване на границите (чрез ба-
риери и огради) между отделните собствености. Намаляват или на 
пълно изчезват сложните перспективи на общи пасарелки, стълби-
ща или преддверия. Така и акцентът постепенно е изместен върху ин-
дивидуално и донякъде по-луксозно насочените форми на почивка и 
туризъм, а комплексната пейзажна структура на селищата придобива 
гъстота и наситеност на клетъчен модел.

При все това настъпилото безогледно насищане и уплътняване на 
черноморските курорти е донякъде закономерно. От една страна то 
е следствие на затруднената комуникация и организация на потоци-
те с ресурси (храни, ток, вода и др.) в комплексите днес – при отпа-
дането на централизираното им управление. Но то е и във връзка с 
нарасналите нужди на потребителите, търсенето на нови видове ус-
луги: на достатъчен брой търговски центрове, улици, на гъвкави му-
лтифункционални пространства за конференции и спорт, на адаптив-
ни зони за анимация на деца и туристи, на допълнителни атракциони. 
Често пред простора и контакта с природата, съвремието ни поста-
вя акцент на други качества като пълната климатизация; предложе-
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нията за набор от битови и технологични услуги; високата степен на 
устойчивост и екологичност на конкретен дизайн; експонирането на 
развитието на художествения стил в архитектурата като концепция за 
начин на живот и др. Тези качества са често споменавани от съвре-
менните туроператори и изобилстват в актуалните представяния на 
хотелите в интернет.

Уплътняването на градската среда е видимо в почти всички цен-
трални селища, както и в туристическите комплекси в България.

За вида на архитектурната среда, не по-малко важно от появата 
на нови квартали, сгради и реконструкции се оказва и навлизането 
на нови материали. Докато водеща за облика на обществените сгра-
ди от късния социализъм е употребата на бетона, варовика и алуми-
ния, то в периода на Прехода широко навлизат системи от метални 
или композитни панели, шикрокоформатни окачени стъклени фаса-
ди и нови облицовки от естествени или синтеровани каменни плочи.

Същевременно в хотелските комплекси и жилищните построй-
ки от периода се наблюдава пъстра и донякъде безогледна смесица 
от стилове, декоративни и конструктивни елементи, цветове и довър-
шителни решения. Едноличният частен инвеститор и освободени-

Материалите	в	комбинация:	каменна	облицовка	на	Телефонната	палата	
(1936–1947),	алуминиева	дограма	върху	Министерството	на	транспорта	
(1967),	стъкло	и	камък	върху	фасадата	на	Гранд	хотел	София	(2004)
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Изглед	от	Благоевград,	2017

ят от централизираната рамка архитект са сякаш опиянени от нови-
те си възможности. В първите години на прехода те превръщат отдел-
ни градски зони в експериментални площадки. Макар и добре при-
ети от тогавашната колегия и ползватели, редица от създадените в 
този момент решения днес могат да бъдат оценени като неуспешни. 
(В София например това са известни участъци в кварталите Лозенец 
и Белите брези, но подобни случаи има във всички големи градове на 
страната). В тях често се наблюдават презастроени терени с неясна 
собственост на общите пространства, както и непълни, необмислени 
решения на силуети, конструкции и материали. Същевременно други 
терени в индустриални и жилищни райони са изоставяни без необхо-
димите форми средства на поддръжка.

Именно в последното десетилетие на XX век обаче се поставят 
основите на съвременното строителна архитектурна култура. Въпре-
ки спорните резултати, това е опитът, на който стъпва последващото 
архитектурно развитие в България. Именно през 90-те се замисля или 
започва и изпълнението на добре познати днес обекти например пър-
вият метродиаметър на София е пуснат в периода 1998–2000, тогава 
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се появяват и част от елементите в Бизнес парк – Младост в столицата 
и много други.

Хаотичното съжителство на природни форми, архитектурни епо-
хи и изобилие от разнородни структури и материали продължава и 
днес в урбанизираната среда на България. Когато е качествено изпъл-
нено, адекватно поддържано и подкрепено с удачна инфраструктура, 
днес, съчетанието им може да бъде дори своеобразна запазена	марка 
на региона и страната.

С. Т.
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