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I. Обща характеристика на дисертационния труд 

 

1. Актуалност на темата 

 

Темата за произхода и развитието на социалистическия реализъм в 

българското изобразително изкуство добива все по-голяма актуалност в 

последните години с появата на многобройни изследвания, със събуждането на 

интереса към монументалното и архитектурно наследство от периода на 

социализма и към наличното в музейните депа. Дебатът в България е 

относително закъснял на фона на процесите на историзиране и преосмисляне, 

протекли в други страни от Източна Европа още през 90-те години на ХХ век. 

Погледнато в по-далечна дистанция, този дебат е закъснял и във връзка с 

тенденции от късния социалистически период на 70-те и 80-те години на ХХ 

век, когато социалистическият реализъм се трасформира в “социалистическо 

изкуство” без да е анализиран и осъзнат достатъчно обективно нито като 

художествено явление, нито като идеологическа доктрина, така че да бъде 

реално превъзмогнат.  

Периодът от втората половина на 40-те и 50-те години на ХХ век  за 

дълго е пренебрегван от изследователите що се отнася до историята на 

българското изкуство и съответно и до днес остава относително слабо проучен. 

Недостатъчната по обем специализирана литература на български език, 

трудният достъп до чуждоезична литература, бедните откъм актуални 

изследвания библиотечни фондове, както липсата на огромен брой 

произведения, архивни документи и на цели сегменти в документалната база от 

периода създават допълнителни пречки за развитие на интереса към темата. 

Последните монографии върху проблемите на социалистическия 

реализъм (на Димитър Остоич и Николай Шмиргела) в изобразителното ни 

изкуство датират от края на 60-те години и съответно са изцяло моделирани от 

конюнктурните нагласи на този период като предлагат тези, с които да 

легитимират по-скоро актуалните за времето си тенденции, отколкото да 
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постигнат обективен анализ на темата. Книгата на Димитър Аврамов “Летопис 

на едно драматично десетилетие” се приема до момента като единствено по-

актуално цялостно изследване по темата, в което обаче е засегнат периода най-

вече от началото на 60-те години на ХХ век и то през емоционалната лична 

перспектива на автора.  

Именно поради факта, че е недостатъчно проучен и анализиран до 

момента, социалистическият реализъм предлага различен дискурс към 

историята на българското изкуство за много по–дълъг период, от този, в който 

обичайно e ограничен. Той съдържа обяснение и разбиране за процеси, които са 

все още актуални на българската сцена. 

 

2. Цел и задачи на дисертационния труд 

 

В този контекст целта на настоящия дисертационен труд е да се направи 

преглед на различни тези и позиции по отношение на социалистическия 

реализъм в българската художествена теория и практика от първите публикации 

и анализи на неговите теоретични постановки до по-късните му мимикрии като 

“социалистическо изкуство”, да се фиксира максимално обективна хронология 

на проявленията му, да се идентифицират основните му характеристики чрез 

постоянен паралел между проявленията му в художествената практика и 

употребите му в теорията и в политическата реторика. Същевременно 

изследването се стреми да актуализира призмата спрямо социалистическия 

реализъм с максимално дистанциран подход и да допълни съответно липси в 

наличната до момента изследователска литература по проблема. 

 

Сред основните задачи на дисертационния труд са:  

 

1. Да бъдат актуализирани хронолгическите рамки на появата, развитието и 

различните трансформации на социалистическия реализъм в България. 

2. Да се очертаят механизмите на неговото действие и съответно на 

неговото проникване и налагане на художествената сцена в страната. 
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3. Да се разгледат като примери някои от ключовите “случаи”, спорове, 

изложби и творби, свързани с историята на социалистическя реализъм. 

4. Да се проследят вариантите в неговата стилова изява в паралел с 

теоретичните му дефиниции и формулировки. 

5. Да се направи анализ на неговата природа като “единствен художествен 

метод”. 

6. Да се очертаят проблемите на историзирането му. 

7. Да се изведат тенденции, характерни за българското изкуство от периода 

на 50-те години. 

 

3. Обект и предмет на изследването 

 

Обект на изследването е изобразителното изкуство в България, 

провежданата културна политика, институционална структура на 

художествения живот главно през 40-те и 50-те години на ХХ век и влиянието 

на социалните и политически фактори върху тях. 

Предмет на изследването e социалистическият реализъм като основна 

тенденция, характеризираща няколко десетилетия в историята на българското 

изкуство, проявленията му на локалната сцена, съотнесени към теоретичния му 

модел и дефиниции. 

 

4. Методология 

 

При разработването на настоящия дисертационен труд е използван 

интердисциплинарен подход, съчетаващ в себе си изкуствоведски, 

културологичен и сравнителен анализ на голям обем от различни по своята 

същност първични и вторични източници на информация. При анализа са 

използвани следните подходи на изследване: 

  

 Проучване на документи: протоколи, доклади, стенограми, програми, 

отчети, свързани с дейносттта на основните държавни институции – 
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Съюз на българските художници, Комитет за наука, изкуство и култура, 

Камара за народна култура, ЦК на БКП и др. 

 Анализ на артефакти – произведения, датиращи от периода, който е 

обект на изследването.  

 Изследване и провеждане на сравнителен анализ на теоретични модели 

и конкретни прояви в художествената практика, на изследователски 

тези и подходи. 

 Преглед на специализирана научна литература: книги, сборници, 

периодични издания. 

 

5. Обхват и рамка на изследването 

 

Времевият обхват на изследването се разгръща върху периода от 1935 

1962 година, като за начало на хронологията на социалистическия реализъм в 

България се приемат разразилите се дебати в периодичния печат, известни като 

“кормиловски спор” и техния анализ като изключително важни за 

първоначалното разбиране на “природата” на “метода” в България. Въпреки че 

формално изследването спира в началото на 60-те години, неговият обхват 

включва анализ на тенденции от края на 70-те до 90-те години. Хронологически 

краят на социалистическия реализъм в България е фиксиран в края на 

комунистичския режим и промяната в управлението на страната. Що се отнася 

до неговите рефлексии и влияния конкретно в художествената продукция, той е 

оставен отворен.  

По отношение на териториалната ограниченост изследването предлага 

паралели, свързани със зараждането на социалистическия реализъм като 

“метод” в Съветска Русия в началото на 30-те години, също и с по-късните му 

прояви в други социалистически страни (напр. Полша). Но териториално негов 

основен фокус е България и българската художествена сцена.  
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6. Терминологични уточнения 

 

Най-значима по отношение на понятийния апарат е употребата на 

“българския соцреализъм” като заемка от Пламен Дойнов, която се ползва в 

настоящото изследване не като готов конструкт, а като проблем и въпрос за 

решаване в смисъла на: 

1. Социалистическият реализъм, възприет като скъсяващ се термин 

в по-късната конструкция соцреализъм, но и като постоянно 

изменяща се в дефинициите си доктрина. В изследването се 

анализира именно характера й на теоретично ниво като се 

търсят паралелни прояви в художествената практика, с които 

да се фиксират относително константни нейни характеристики, 

а също и факторите, които й влияят. 

2. Възможна ли е “българска” проява на социалистическия реализъм 

в изобразителното изкуство и как той се смесва с локалните 

особености на сцената, на която е индоктриниран.  

 

II. Основно съдържание на дисертационния труд 

 

1. Въведение 

 

Много преди началото на политическите промени в България значителна 

част от образците на социалистическия реализъм в изобразителното изкуство са 

буквално физически унищожени или неофициално класифицирани като 

“неценни” за музейните колекции. Поради липса на адекватен анализ и 

непознаване на образците, понятието “социалистически реализъм” постепенно 

се трансформира в масовото съзнание по-скоро като нарицателно за живота 

през социализма без връзка с конкретна художествена продукция.  

Още във въведението изследването се позиционира между двете 

крайности на тезите: от една страна, че социалистическият реализъм никога не 

се е състоял, поради невъзможността за пълно припокриване на неговата теория 
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с опитите в художествената практика и от друга страна, че продължава и до 

днес. 

Във въведението са изборени авторите, чиито тези и гледни точки 

залягат в основата на изследването. Водещо е желанието да се запази баланса 

между свидетелствата на съвременниците Димитър Остоич, Николай 

Шмиргела, Богомил Райнов, Александър Обретенов, Александър Жендов, 

Венета Иванова, Чудомир, Иван Ненов, Борис Делчев  и др., критики на Любен 

Белмустаков, Максимилиан Киров, резолюции, решения от пленумите и 

конгресите на БКП, речи на Георги Димитров, Вълко Червенков, Тодор Живков, 

протоколи от събрания и журита на СБХ и най-актуални тези на Чавдар Попов, 

Пламен Дойнов, Иван Еленков, Евгения Калинова, Наталия Христова, Искра 

Баева, Ружа Маринска, Свилен Стефанов и др. Допълнително за вникването в 

същността му, анализът на “българският соцреализъм” в изобразителното 

изкуство е поставен в контекста на най-нови изследвания за произхода и 

генезиса изобщо на “единствения творчески метод” на Борис Гройс, Евгени 

Добренко, Томас Лахусен, Алексей Юрчак, Едвард Можейко и на основата на 

монографията на Игор Голомщок върху тоталитарното изкуство.  

 

Във въвеждащата част са посочени и въпросите, които са от най-съществено 

значение в хода на изследването: 

• Кога започва и кога свършва социалистическият реализъм в България? 

• “Въведен” или “наложен” е той на местната сцена и как се променя 

интерпретацията и отношението в различните периоди спрямо съветския 

модел? 

• Може ли “новият художествен реализъм” от 30-те години да се 

разглежда като дериват на социалистическия реализъм и да промени 

хоронологическите граници, възприети в историографията? 

• Могат ли да се набележат български особености на социалистическия 

реализъм в изобразителното изкуство? 

• Как се проектират политическите решения и промени в художествената 

практика? 
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Във въведението се прави обзор на наличните до момента по-цялостни 

изследвания върху периода на 50-те години и по темата за социалистическия 

реализъм и съответно текстът се съпоставя спрямо тях и спрямо цялостната 

историческа картина на периода.  

В тази първа част на текста е пояснена и логиката на “преди и след”, 

заради която историческият разказ в дисертационния труд върви главно по 

посока на паралели между важни художествени прояви и произведения. 

 

2. Първа глава 

Генезис на социалистическия реализъм. Съветският опит от 30-те години, 

теоретични постановки 

 

В първата глава се прави анализ на произхода на социалистическия 

реализъм, на някои негови терминологични особености, както и на историята на 

неговото въвеждане като официална доктрина в Съветска Русия. Освен, че се 

спира най-основно на категориите, с които борави социалистическият реализъм, 

в тази глава се търсят генеалогичните предпоставки за неговото по-нататъшно 

развитие. Първата глава представя най-общо теоретични формули и базата, 

чиито прояви се проследяват в следващите глави.  

В началото на текста се сравняват тезите на няколко изследователи върху 

социалистическия реализъм като се търсят съпоставки, в които да се очертаят 

неговите основни характеристики първо на теоретично ниво, а после и в полето 

на художествената практика.  

В текста се представят изследователски концепции, които отнасят 

началото на социалитическия реализъм много по-рано от официално приетата 

1934 г. с първото му публично обявяване като “тотален творчески метод” на 

Първия съюзен конгрес на съветските писатели. Специално по отношение на 

изобразителното изкуство тук се допуска възможността неговата първа проява 

да бъде изтеглена още към 1918 г. и Плана за монументална пропаганда на 

Ленин. 
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Като водещ в текста остава въпросът дали социалистическият реализъм е 

метод или стил, дали принадлежи към политическия или към естетическия 

дискурс.  

Административната му реализация е един от основните аргументи в 

полза на тезата, че той действа най-вече като политическа доктрина, чийто 

проявления в художественото поле имат преди всичко задачата да покажат 

коректно реалността, но с цел превъзпитание на трудещите се. 

Художествената практика обикновено догонва и се адаптира към 

доктрината, често търсейки форма и модел в различни реалистични 

направления и дори в образците на масовата култура, като по този начин 

превежда с достъпни и посредствени средства една елитарна по същността си 

теория. 

Постепенно социалистическият реализъм започва да се определя най-

вече през съпоставка с неговия основен “враг” - формализма. Тоест с развитието 

на “метода” много по-ясен и конкретен се оказва възгледът, кое в 

художествената продукция не е социалистически реализъм. Оказва се, че на 

фона на унифицираното със социалистическо съдържание и пропагандно 

послание творчество конкретно може да се посочат формализма, натурализма и 

модернистичните “увлечения”, но не и “верния” реализъм. 

В главата се прави анализ на авторови становища по отношение на целта 

на социалистическия реализъм и това, доколко той е насочен към създаването 

на конкретен артефакт или по-скоро към създаването директно на 

социалистическа реалност. 

При терминологичните уточнения в първата глава на текста се въвежда и 

разликата между социалистически реализъм и канон, която допуска много по-

широки граници във визуалното възприемане на “метода”, отвъд иконографския 

репертоар на сталиновия период.  

Като основен компонент на социалистическия реализъм още в самото 

начало на текста се извежда колективното творчество и съучастието на народа в 

създаването на художественото произведение, което ще намери по-късно 

съпоставки и в историята на българското изкуство. Тезите, че 

социалистическият реализъм е създаден от Сталин, Горки, Луначарски или се е 
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появил в следствие на вътрешна криза на авангарда са подложени на съмнение в 

полза на хипотезата, че социалистическият реализъм се появява най-вече като 

колективно творение на “масите” и съответно като пряка проекция на техните 

очаквания. 

В първата глава отново във връзка с Плана за монументална пропаганда 

и лениновото авторство върху “метода” се разглеждат последователно и 

основните принципи на социалистическия реализъм - “партийност”, 

“народност”, “идейност”, “класовост”, добили самостоятелен живот в 

художествената теория, като се разкрива противоречието в самото им разделяне 

до крайността, в която “партийността” е коронована като доминантна 

естетическа категория.  

Тук се прави анализ на институционалната структура на въвеждане и 

съществуване на социалистическия реализъм. Йерархията и субординацията в 

управлението, която действа на институционално ниво, се наслагва и върху 

жанровата система на “единствения художествен метод”, в чиито център е 

фигурата на “вожда”. Съответно неговият образ, легитимиран и героизиран от 

каноничните схеми, заема върховното място и в подредбата на жанровете. 

Анализира се поначало понятието за жанр, предизвикано от широката 

доминация на трудови сцени, митинги, паради. 

По отношение на неговия стилов потенциал, като най-авторитетна се 

излага тезата, която поставя социалистическия реализъм между модернизма и 

постмодернизма, където той пълноценно черпи стратегии и апроприативни 

практики и от двете посоки.   

Още в самото начало е въведен и проблемът за “многообразието”, който 

става все по-актуален в по-късния период и задава основния код в процеса на 

“размразяване” след смъртта на Сталин. 

 

 

 14



3. Втора глава 

Въвеждане на метода в българското изобразително изкуство в периода 1948 

– 1956 

 

Втората глава на изследването е най-масивна като обем и съдържание и 

представлява основен център на целия текст. Хронологически тя е 

съсредоточена върху периода от средата на 30-те до средата на 50-те години на 

ХХ век и процесите, които протичат в художествения живот непосредствено 

преди и след най-значимите исторически събития, бележещи този период. 

Текстът на втора глава отговаря на най-много от въпросите, зададени като цел 

на изследването още в уводната част. След теоретичния анализ, изложен в 

първата глава, втора глава предлага поредица съпоставки с разбирането и 

интерпретирането на социалистическия реализъм в българския контекст, където 

той се появява като развита концепция със съответния натрупан опит и 

визуални модели. Разказът редува анализ на най-ключови документи, важни за 

утвърждаването на социалистическия реализъм в българския контекст, 

последван от ефекта, който те имат в художествената практика през конкретни 

произведения и изложби. 

 

1. Терминологични особености и периодизация 

 

Разделът започва с дефинициите на социалистическия реализъм от партийни 

документи и решения, като взима за изходна точка V конгрес на БКП от 1948 г., 

възприет като повратна дата в историята на социалистическия реализъм в 

България. 

Разделът предлага обзор и сравнение на различни периодизации на 

социалистичсекия реализъм в българската литература като се спира на най-

актуални изследвания на Пламен Дойнов, Чавдар Попов, Свилен Стефанов и по-

ранни източници, каквито са монографиите на Димитър Остоич и Димитър 

Аврамов. На базата на сравнение между различните хронологични подходи, 

изложени в раздела се извежда значително по-широка и «отворена» 
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хронологична рамка на социалистическия реализъм, разделена в няколко 

подпериода: 

• Пред исторически  - 1935 – 1947 

• Исторически - 1948 – 1956 

• Следисторически - 1957 – 1989 

С уговорката, че периодът между 1956 и 1961 г. също попада по-скоро в 

“историческата” фаза. 

 

2. “Нов художествен реализъм” 

 

Разделът е посветен на типично българско явление от средата на 30-те 

години на ХХ век, наречено “нов художествен реализъм”, като защитава тезата, 

че явлението е плод на модернистични влияния що се отнася до стиловите му 

особености и на социалистическия реализъм като теория, която владее и 

вълнува по-голямата част от ляво ориентираните художници в периода. В този 

смисъл “новият художествен реализъм” не би могъл да се приема като чист 

синоним на социалистическият реализъм, така както бива интерпретиран в края 

на 60-те години, а по-скоро като дериват с изявени локални особености и 

гъвкави употреби като едно от доказателствата за уклончивата дефиниция на 

“метода”, която става повод и за редица драматични епизоди от неговата по-

късна история. 

«Новият художетвен реализъм» е анализиран тук като спонтанна и 

относително свободна реакция на българските творци спрямо доктрината. 

Във връзка с «новия художествен реализъм» разделът се спира 

специално и на аспекта на «новото», залегнал концептуално в доктрината на 

социалистическия реализъм, както и на интерпретации на тази «новост», които 

търпят съответното развитие във всеки следващ стадий от неговото развитие.  
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3. Предисторическа фаза на “българския соцреализъм”. 

“Кормиловският спор” 

 

Историята на социалистическия реализъм в България е свързана с 

няколко емблематични спора и няколко “случая” от конкретни творчески 

биографии, които свидетелстват не само за особеностите на “метода”, но и за 

последствията от неговата индоктринация като част от официалната политика. 

Познатата като “кормиловски спор” литературна дискусия от средата на 30-те 

години е свързана с последвалото развитие дотолкова, доколкото разкрива 

настройките на творческите кръгове в този ранен период, влиянията, които са 

проникнали в България тогава. В спора се проявяват и най-важните 

характеристики поначало от социалистическия реализъм: крайно 

противопоставяне между хора, заявили принципно еднакви идеологически 

позиции; заместване на политически с естетически аргументи при воденето на 

дискусии и решаване на творчески проблеми с политически средства. 

В раздела се проследява хронологията на спора и се извеждат основните 

опозиции, заложени в него, както и конкретните политически предпоставки, 

които го предизвикват. Особен акцент е поставен върху ролята на Дружеството 

на новите художници за развитието на “новия художествен реализъм”.  

Противопоставянето между “качественици” и “идейници” в този ранен 

етап се разглежда като протоформа на опозицията между “единствения 

художествен метод” и “формализма”, която завладява следващите десетилетия 

и определя художествения климат до доста късен период. Спорът касае пряко и 

“новия художествен реализъм”, стремежа към “идейна наситеност” на 

произведенията и същевременно необходимостта от професионализъм в 

изкуството. Невъзможната развръзка от дискусията и противоречивите 

аргументи, с които тя се води, доказват и сложната природа на това явление, 

което по удивителен начин съчетава идеологическите настройки на времето със 

стилистическите предпочитания и формалните експерименти на творците – 

концепция, която ще намери своята реабилитация през 60-те години в контекста 

на “многообразието”, към което се насочва социалистическият реализъм.  
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4. Теоретични постановки на социалистическия реализъм в България 

 

В раздела се извеждат тези и предположения, които допускат употребата 

на късния термин “български соцреализъм” спрямо по-ранен период, търсейки 

негови локални специфики още в първоначалните му прониквания в страната 

под една или друга форма, дори и във връзка с авангардните влияния от 20-те 

години на ХХ век. 

Подложени са на съмнение ранните версии, изложени от Димитър 

Остоич. Направено е разграничение между конкретните отражения на теорията 

на социалистическия реализъм, която навлиза в страната през 30-те години на 

ХХ век, и доктрината, която се възприема като официална след 1944 г. 

Във връзка с уточнението на теоретичните постановки на 

социалистическия реализъм в българския контекст се доразвиват и някои тези, 

изложени в първата глава на изследването. 

Разделът е посветен на проникванията на ранната теория на 

социалистическия реализъм в България, както и на отражението, което има 

последвалата я ленинизация. Преходът в теориите съвпада с преминаването от 

“предисторическа” към “историческа” фаза на “метода”. 

В началото на 50-те години, от когато датира този преход, като първи 

модели на “новия здрав реализъм” в България са представени 

първооснователите на битоописателната традиция - Иван Мърквичка, Антон 

Митов, Иван Ангелов и Ярослав Вешин. В тогавашната историография веригата 

на приемствеността по отношение на “единствения метод” цели да създаде 

убеждение за автентичност на естетическото явление и да му даде биография и 

произход в българския контекст. Този факт е свързан и с един от големите 

парадокси на социалистическия реализъм в България – търсенето на 

вкореняване в “старото” на по същността си “чуждо явление и едновременно с 

това поставяйки “новото” и “новостта” на преден план в Сталинистката 

концепция за тотален радикализъм по отношение най-вече на посланието и 

съдържанието. 
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5. Институционални механизми на утвърждаване 

 

В раздела са изведени тези, които допълват хронологическия подход и  

изтеглят началото на социалистическия реализъм в България в по-ранен етап 

през авторитарните по характера си концепции за институционална структура 

на художествения живот, обсъждани още в средата на 30-те години. Подробно е 

засегната отново ролята на Дружеството на новите художници в този процес и 

спецификите на “новия художествен реализъм” най-вече в периода, познат като 

“народна демокрация”. 

Заедно с опитите за “побългаряване” на институционални модели в 

културната сфера, които през 30-те години достигат в България едновременно 

от Германия, Италия и Съветска Русия в прехода “между модернизма и 

тоталитаризма” на преден план излиза и Дружеството на новите художници със 

статут на официоз и подчертано  ръководни амбиции.  

Представители на Новите художници поемат ръководните функции на 

създадения малко по-късно Съюз на дружествата на художниците в България, 

чиито наследник става Съюзът на българските художници. 

Освен устройството и структурата на съюза, в раздела се разглежда 

постепенната институционална еволюция на художествения живот в посока 

пълна централизация през историята на двете камари на народната култура и 

Министерство на просвещението и Министерство на пропагандата, до Комитета 

за наука, изкуство и култура. 

 

6. Ключови изложби и творби 

 

В раздела се разглеждат примери за най-ранни художествени прояви, 

организирани непосредствено след 9 септември 1944 г. 

Първото изкуство, което се създава в условията на интензивна смяна на 

политическия режим, е войнстващо, пропагандно и нетрайно. По своята 

същност то има временно въздействие и стойност на акция или жест в 
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публичното пространство. Тази тенденция изпълнява абсолютно дословно 

плана за монументалната пропаганда на Ленин от 1918 г., според който 

паметниците трябва да се изпълняват от нетраен “скромен” материал. 

Сред примерите, разгледани в раздела, са плакатът “Всичко за фронта, 

всичко за победата” на Борис Ангелушев и първата гипсова скулптурна 

композиция “Свобода на всички народи” на Николай Шмиргела, Любен 

Димитров, Димо Лучианов и Иван Фунев и по-късния Паметник на републиката 

на Васил Радославов, Стою Тодоров и Александър Занков. 

Първите изложби, които се организират след 9 септември 1944 г., освен с 

политическата тематика също се свързват с конкретни обществени прояви. В 

този контекст все още действащ и актуален е “новият художествен реализъм”. 

“Фронт и тил” е първата изложба на военна тематика, организирана по време на 

Втората световна война и значението й надхвърля проблематиката на 

социалистическия реализъм в България. В действителност макар да е 

класифицирана като “програмно” събитие в неговата история, в нея не 

присъства нито един образец на социалистически реализъм в каноничния му 

смисъл.  

Това, което характеризира най-силно ранния период непосредствено 

след 9 септември 1944 г. е, че въпреки процеса на централизация и 

политизиране на художествения живот, който се ускорява чрез структурните 

промени в творческите организации, инициативата за конкретни действия и 

изява идва все още от самите художници. Изложбата “Фронт и тил” е 

“програмно” важна заради своята тематичност и заради възможността на 

художниците да заявят свободно позиция и да се организират зад определена 

кауза в резултат, колкото на държавната политика, толкова и на собствени 

убеждения, опит и наблюдения. 

В раздела се обръща специално внимание и на “чистките”, които стават 

неизменна част от процеса на институционално преструктуриране на 

художествения живот непосредствено след 9 септември 1944 г. 
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7. Монументална пропаганда 

 

Разделът е посветен на двата най-значителни монумента от 

социалистическия период в България - мавзолея на Георги Димитров и 

Паметника на Съветската армия в София. Особеностите на култовата 

архитектура през периода се разглеждат в контекста на ритуалността, свързана с 

почитането на култа.  

Ролята на мавзолея и мизансцена на площада около него също се 

включват в контекста на Плана за монументална пропаганда на Ленин. След 

ранния етап на организиране на монументална украса по конкретни поводи и 

създаването на вече споменатите нетрайни монументи се появява и първият 

голям монументален проект на социалистическия реализъм в България – 

Паметникът на съветската армия в София. За авторството на отделните 

елементи по него се знае малко, което е част от анонимизиращия ефект на 

колективното творчество, присъщо за периода, а и на “шаблонната” естетика. 

Разделът засяга най-обзорно спецификите на тоталитарната архитектура 

и монументално строителство със специалната уговорка, че те са тема за 

отделно изследване и анализ, които надхвърлят теоретичните разработки и 

целта за общо историзиране на проблематиката на социалистическия реализъм, 

заложена в настоящия текст. 

 

8. От теория към практика 

 

Разделът се спира конкретно на трите “програмни” документа на 

социалистическия реализъм в България: Резолюцията на V конгрес на БКП за 

марксистко-ленинската просвета и борбата на идеологическия фронт; 

постановление на ЦК на БКП за състоянието и най-близките задачи на 

Държавната художествена академия и речта на Вълко Червенков “За Партията и 

против Партията в изобразителното изкуство”. Хронологически цитираните 

документи попадат в историческата фаза на соцреализма и по-конкретно в 
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годините след въвеждането на еднопартийния модел и сливането на 

комунистическата партия с държавата.  

Решенията, формулирани в трите документа, се осъществяват на 

практика по институционален път. В раздела се прави обзор на тази логика на 

тяхното прилагане и на институционалната структура на художествения живот.  

Като основен инструмент на властта се разглежда КНИК (Комитет за 

изкуство, наука и култура), създаден на 1 януари 1948 г. През 1948 г. е 

завършена реформата в образователната система благодарение именно на 

КНИК и на Министерство на народното просвещение. Съюзът на художниците 

е в позиция на подизпълнител на КНИК. Трансформиран и “прочистен” до 1948 

г. Съюзът превръща “машината ОХИ” (по Маринска) в репресивен инструмент 

в услуга на пълния контрол върху творческия процес. 

В логиката на развитие “от политическото решение, през институцията 

до художествената практика” общата художествена изложба е проводник и 

поле, което благоприятства комуникацията от политическото решение до 

неговия адресат в лицето на “масите” или публиката. Специален акцент е 

поставен върху този вид институционализация на изцяло художествена по 

същността си проява, която довежда до там, че в “историческата” и до много 

късно в последвалата я “постисторическа фаза” на социалистически реализъм в 

България художественото произведение има статут на договор между твореца и 

властта. 

Неизменна част от процеса е и “дисциплинирането” на Художествената 

академия, официализирано с решение на ЦК на БКП от 30 март 1950 г. С него 

преподаването в Академията се връща към онези “стари майстори реалисти”, 

срещу които се бунтуват не само Новите художници, но и изобщо новото 

поколение художници в българското изкуство през 30-те години. С цялата 

амбиция да отрази съвременността и да откликне на желанията и вкусовете на 

“новото” общество, социалистическият реализъм черпи своите стилови белези 

от старото, което се доближава най-много до “наподобителен натурализъм”, 

отречен на концептуално ниво от теоретиците му. 
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Постановлението, с което се извършват реформите в Художествената 

академия, променя не само управлението на учебното заведение и системата на 

преподаване в него, но и жанровия баланс по начало в българското изкуство. 

 

9. Проблемът за качеството. “Случаят Жендов” 

 

Тази част на текста се спира специално на един от вече споменатие 

“случаи”, които имат огромно значение за вникване в особеностите на 

социалистическия реализъм и съответно в някои от съществените резултати от 

неговото индоктриниране в България. Само през един биографичен епизод 

може да се изведе историята на “метода” в местния контекст с цялата сложност 

и противоречивост на взаимоотношенията вътре в художествените среди. 

В небезизвестното писмо, което Александър Жендов изпраща на 

министър-председателя Вълко Червенков в навечерието на 1950 г., художникът 

излага собствената си концепция за социалистически реализъм, дошла от опита 

на “новия художествен реализъм” и до известна степен от личните му 

пристрастия и взаимоотношения в художествените кръгове. Писмото може да се 

приеме и като първата критика социалистическия реализъм в българското 

изкуство, останала на практика единствената публична чак до началото на 90-те 

години. 

Основен обект на тази критика е ХХI Обща художествена изложба от 

1949 г. Жендов си позволява да търси сметка от Вълко Червенков, защо 

идеологическите формулировки, зададени с резолюциите на партията „за борба 

с формализма и естетизма”, не са разяснени на художниците, но за сметка на 

това се прилагат активно по свръхсубективни критерии, които са често дори в 

противоречие с “доктрината”. Писмото му е откровение за нейната “куха 

фразеология”, която често се появява в защита на съвършено противоположни 

тези.  

Критиката на ХХI изложба се явява в съпоставка с предходната изложба. 

Сравнението върви в посока на последователните констатации, че изложбата 

през 1947 г. свидетелства за намиране на правилната тематика на 
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произведенията, а изложбата през 1949 г. вече е знак за уточняването на 

формата, в която тази тематика трябва да се облече. 

В обсъжданията и критиките на двете изложби, през конкретни 

произведения, изказвания и проблеми изкристализират основните особености 

на проникването на социалистическия реализъм в българския контекст вече в 

неговата индоктринирана версия.  

Писмото на Жендов, като негова най-крайна критика, предизвиква 

появата и на един от програмните документи на “метода” в България, споменат 

в предходния раздел - речта на Вълко Червенков “За Партията и против 

Партията в изобразителното изкуство”. 

 

10. Понятието “формализъм” 

 

Формализмът има особено значима роля в историята на 

социалистическия реализъм и на него е посветен не само конкретният раздел в 

текста, но и поначало опитите за дефиниране на социалистическия реализъм в 

текста. Най-общо казано формализмът е разбиран като антиреализъм и 

събирателно определение за “изкуството на империалистическата буржоазия”. 

Разделът продължава темите, повдигнати в писмото на Жендов, най-вече 

поради факта, че непосредствено след него и в резултат на реакцията, която той 

предизвиква от страна на властта, формализмът в България е наименуван на 

него и за определен период от време се нарича “жендовизъм”. 

“Печат”, “дамга”, “присъда”, “клеймо”, в новата историография се 

използват много нарицателни за формализма, които се опитват да го представят 

възможно най-ярко като съдбоносен, често фатален за художниците агент на 

нормативната реалност. 

Във връзка с мистификацията и изобщо със “заклинателния характер” на 

термините, конкретно определение на формализма така и не е открито. В 

раздела са сравнени няколко теории по отношение на формализма в контекста 

на тоталитарното изкуство.  
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На базата на употребите му и най-вече поради факта, че той намира 

своето успешно нарицателно и като “жендовизъм” може да се направи извод, че 

формализмът е резултат не от изгубения баланс между реалистичната форма и 

идеологическото съдържание, а от позицията на конкретния творец спрямо 

властта. 

 

4. Трета глава 

Априлският пленум /1956 г./ – протоколи, политически решения и 

практика 

 

В третата глава се очертават някои основни тенденции, характерни за 

процеса на дестанилизация в България, който маркира и най-върховия момент в 

развитието на социалистическия реализъм, като основният акцент е поставен 

върху факта, че той се намира в своята най-силна фаза непосредствено преди и 

след смъртта на Сталин. 

 

1. Смъртта на Сталин 

 

Разделът сравнява различни концепции за началото на процеса на 

дестанилизация, търсейки главно свидетелства за типично локални прояви на 

социалистическия реализъм.  

След смъртта на Сталин в сферата на културата се възраждат 

неотрадиционалистични тенденции, които позволяват да се допусне и 

съответното “одомашняване” на социалистическия реализъм. Тук отново се 

връща въпросът, доколко български може да бъде “методът”. 

В раздела се очертава вътрешната периодизация на процеса на 

“размразяване”, която определя неговата градация от плахо демократизиране 

към ново “втвърдяване” на властовия контрол спрямо творците. 
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Основната особеност на периода е вълната на недоволство, започнала 

като обща тенденция в цяла Източна Европа и смените в ръководствата на 

комунистическите партии след смъртта на Сталин през 1953 г., завършила с 

“края на илюзиите” през 1957 г. Макар общият тласък да е даден от съветската 

политика събитията се развиват с известни различия в различните 

социалистически страни. 

 

2. Априлският пленум на ЦК на БКП 

 

Резолюцията на Априлския пленум е поредният програмен документ в 

историята на българския соцреализъм, който се появява в началото на неговата 

следисторическа фаза и определя цялото му следващо развитие.  

Решенията на Априлския пленум всъщност дават насоки за действие на 

ниво "партийно управление". Основният мотив в тези насоки е 

“вътрешнопартийната демокрация” и “колективното ръководство”, съчетан с 

“ленински норми”. 

Резолюцията от пленума осъжда предишното ръководство за “вредни и 

немарксистки методи на работа” и впоследствие той се утвърждава във 

властовата реторика като гранична точка на скъсване с грешките в политиката 

на партията и поемане по “правилния път”. 

В раздела е застъпена тезата, че “грешката” узрява като по-късна 

концепция за пленума, когато периодът между 1950 и 1956 г. е отречен и 

зачеркнат от героичната история на партията. В тази връзка т.нар. “априлска 

линия” се ражда не по време на Априлския пленум, а в началото на 60-те 

години, когато неговата роля и смисъл са развити до цялостна концепция за 

скъсване с “порочното” минало. Като цяло може да се приеме, че в 

историографията на социалистическия период в България, Априлският пленум е 

втората точка на рязко прекъсване в историческата последователност след 1944 

г. 
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3. “ОХИ 1953” и “колективният метод” 

 

Както и при предишните “програмни” документи, най-сигурен тест на 

директивите от политическото решение се явява Общата художествена изложба. 

В конкретният случай процесите на “десталинизация” рефлектират с известно 

закъснение в творческата продукция.  

В годината, в която умира Сталин, в България се създава един от най-

забележителните образци на социалистическия реализъм в живописта – 

композицията на Дечко Узунов и бригада - “Национална конференция на 

първенците на ТКЗС”, изложена на Общата художествена изложба през 1953 г. 

и привлекла огромен интерес от страна на  жури и публика. Обсъждането на 

общата изложба от 1953 г. минава под знака на тази картина. Тя е изключително 

любопитен пример за прилагането на колективния метод на творчество. 

Въпреки, че колективни са първите спонтанни произведения, създадени 

непосредствено след 9 септември 1944 г., както и първите временни паметници 

в страната, колективното творчество се официализира под формата на 

контрактации, договори, конкурси именно в “сталинската” и приета тук като 

“историческа" фаза на социалистическия реализъм. “Колективният метод” се 

пропагандира главно като възможност за създаване на големи, монументални 

тематични произведения и необходимост, появила се в практиката, която 

поставя пред художниците непосилни като мащаб задачи. 

Част от проявите на този “колективен метод” са също обсъжданията на 

изложбите, критиката и самокритиката, принципа на контрактациите и т.н. 

С изложбата през 1953 г. като резултат на началната дестанилизация на 

дневен ред се връща проблемът за “художественото майсторство”, засегнат 

неколкократно по време на обсъждането й.  Той от своя страна носи 

съответните препратки отново към проблематиката на “кормиловския спор”, 

очертавайки и допълвайки амплитудата на повтарящи се дискусии и казуси във 

всеки следващ преходен период от развитието на социалистическия реализъм. 
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4.1954 – Обща художествена изложба, гостуващи изложби, дискусии 

 

Разделът е съсредоточен специално върху 1954 г. като извънредно 

наситена със събития и то в контекста на започващото “размразяване” и 

проникване на разнообразни влияния.  

Общата художествена изложба през 1954 г. има юбилеен характер и 

отбелязва 10-годишнината от 9 септември 1944 г. През същата година в 

България гостува и небезизвестната изложба на полския плакат. След полския 

плакат в страната гостуват изложбите на Ренато Гутузо и мексиканските 

художници. С тези изложби в България идва модел за реализъм, различен от 

съветския, който оказва съответните влияния върху следващите поколения. 

През 1955 г. се организира първата Обща изложба на приложните изкуства и се 

учредява специализирана секция към СБХ, която да превърне този преглед в 

ежегодно и традиционно събитие. 

Общата художествена изложба през 1954 г. се реализира в преходния 

етап на “предчувствия” и “симптоми” за промяна без да осъществи забележим 

обрат.  

Изложбата се открива с послание, което под формата на насоки към 

художниците, обобщава тенденциите, характерни за този период – да се работи 

над композицията със съвременна тематика, да се търси “наша българска 

характеристика и оригиналност” и “лична пластична оригиналност”, да не се 

отслабва вниманието към съвременната тематика за сметка на “също важния 

въпрос за художественото майсторство и професионалната грамотност, за вкуса 

и новаторската дързост”, да се разгърне “задълбочена разяснителна практическа 

и теоретическа работа сред художниците против безпринципното новаторство” 

и т.н. 

В преходния етап от средата на 50-те години обсъжданията, дискусиите 

и беседите са форма на колективно “претворяване” на “доктрината”, което да не 

я компроментира и същевременно да я приспособи към променящите се 

политически условия, както и към опита, натрупан в предходния период. 

Въпреки че следва изцяло съветските директиви, българското изкуство в този 
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преход се обръща по-скоро към “жендовата” версия на социалистически 

реализъм, която акцентира много по-силно върху качеството на произведенията. 

 

5. ОХИ 1957 и ролята на критиката 

 

Общата художествена изложба през 1957 г. не е толкова важна и 

значителна заради произведенията и авторите, представени в нея, колкото като 

повод да се нанесат съответните корекции в “номенклатурата на естетическите 

стойности”. Противопоставянето на “натурализма и формализма” остава 

константа като дискусионен проблем и в процеса на “запролетяване”. Променя 

се обаче тяхното тълкуване. Въвежда се понятието “пластично изграждане”, 

което значително отваря спектъра на реализма към чисто формални 

експерименти. 

В раздела се осъществява плавен преход към проблематиката на 60-те 

години като се акцентира специално върху ролята на критиката и употребата й в 

услуга на властовите стратегии. В този момент критиката е посредник на 

властта. Присъствието и участието й са най-забележими обикновено при смяна 

на властовите конюнктури. 

Общата художествена изложба и процесите на “десталинзация” тук са 

представени през критичните текстове и оценки на няколко художници и 

критици по повод общата изложба през 1957 г.  Най-подробно е изложена 

позицията на критика Борис Делчев, който в този ранен момент е единственият, 

позволил си да изкаже по-радикални тези по отношение на връзката между 

реализма поначало и политическите убеждения на художника, както и по 

отношение на разликата между доктрината и реалното управление в областта на 

културата. 

Изказването му изцяло в стила на “Писмото на Жендов” предизвиква и 

почти аналогични реакции сред творческите среди, навличайки на критика 

същите крайни реакции, като тези, насочени срещу Жендов.  

Поради преходния етап, в който се случва, дебатът около проблемите на 

общата изложба, за пореден път се свързва с дискусиите, развили се по 
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страниците на “Кормило” през 30-те години, създавайки определена цикличност 

в обговарянето и  съответно в развитието на “метода”.  

 

6. “Случаят Стайков” 

 

В раздела теоретичният анализ на процесите на размразяване се 

съсредоточава върху една конкретна картина. По аналог с композицията на 

Дечко Узунов и бригада от 1953 г.  и тук едно произведение поема функцията 

на знак за един цял етап в развитието на “метода”. 

Най-откровен събирателен образ на процесите, които протичат в този 

момент е не продукцията, представена в изложбата през 1957 г., а една картина, 

която е изключена от нея - “Мома се с рода прощава (Родопска сватба)” на 

пловдивския художник Анастас Стайков. 

Стайков рисува картината в продължение на няколко години от 1952 до 

1957 г. – именно периодът, в който тук се фиксира пиковата фаза на 

социалистическия реализъм. И тя закономерно включва всичките му елементи: 

отразява директно актуалната политика на момента и как тя променя 

действителността; черпи от стиловите особености на следосвобожденската 

битоописателна живопис, ориентирана е към “правилния” модел за 50-те 

години; резултат е от генерално “преосмисляне” тоест промяна в личния 

възглед и стил на художника. 

Картината е сред малкото примери за стриктно придържане към всички 

идеологеми на “метода”, но е завършена в поредния преходен етап, в който те 

са подложени на ново преосмисляне и преподреждане сред приоритетите на 

властта. Тоест тя изведнъж се оказва в позицията на новото “старо”, с което 

художествената практика трябва да се пребори. 

След като е отхвърлена от Общата изложба, картината е допусната за 

участие в Окръжната изложба в Пловдив. В този момент се проявява и 

истинският автор на социалистическия реализъм (по Добренко) – народът. 

Реакцията на публиката е абсолютно положителна, в подкрепа на картината и в 

явен конфликт с всички критики, която тя е понесла. Проблемът на 
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институционалния механизъм, по който се реализира художественото 

произведение в условията на тотално управление, тук проявява своите слабости. 

Спорът около картината на Анастас Стайков също напомня донякъде на 

“случая Жендов”. Той се случва отново в преходен период, в който творците за 

пореден път са поставени между неясната, често противоречива реторика на 

властта по отношение на изкуството и собствените си тълкувания върху нея. 

“Случаят на Жендов” е идентичен и същевременно съвършено противоположен 

с този на Стайков. И двамата не успяват да се пригодят към промяната в 

условията, а настояват на убежденията си и по този начин, макар в тези 

убеждения да подкрепят социалистичекия реализъм и да се стараят максимално 

да се впишат в неговите “постулати”, се оказват в позиция на негови 

противници. 

В най-ранния си предисторически стадий социалистическият реализъм 

прониква първо като тематичен избор на творците. Едва впоследствие в своята 

“нормативна” фаза той започва да се оформя стилово според каноничните 

изисквания на съветския модел и според функциите, вменени му от властта, за 

да може в следисторическата си фаза да се върне отново в темата и сюжета, 

допускайки вече формално “многообразие”. Но най-силно характерът и 

особеностите на социалистическия реализъм се проявяват именно в преходите 

между тези отделни етапи на развитие и в “случаите” на догонване между 

директивата и художествената практика. 

 

5. Четвърта глава 

Трансформации на “метода” и развитие през 60-те години на ХХ век 

 

Последната глава от изследването прави най-общ преглед на тенденции и 

прояви от началото на 60-те години, очертавайки пътя на транформация на 

социалистическия реализъм и отварянето му до неопределения конструкт 

“социалистическо изкуство”. Хронологически изследването спира до 1962 г., но 

поддържа тезата за “отворен край” на социалистическия реализъм със 

съответните му отсенки и до края на 80-те години. Тази финална част от текста 
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излага тези и концепции върху процесите от 60-те години, развили се в по-

късния период на 70-те и 80-те години, като по този начин компресира 

тенденциите, свързани с узряването и вътрешните трансформации на 

социалистическия реализъм за един значителен период от 30 години. 

Докато Априлският пленум се занимава главно с “партийно 

политическото възпитание”, до 80-те години “Априлската линия”, произлязла 

от него, се свързва с внушението за еманципиране на твореца, с 

реабилитирането на пълноценния езиков репертоар на изкуството, с понятието 

за “пластическа култура” и т.н. Спазването й е едновременно гаранция за 

партийна принадлежност на изкуството и символ на неговата свободна и 

неограничавана от “догми” природа. 

 

1. Първа Национална младежка изложба 

 

Очакванията към първата младежка изложба са подобни на тези към 

общите изложби през 1949 и 1957 г. - да реализира на практика определени 

партийни директиви,  но тя до голяма степен ги надхвърля, с което предизвиква 

същия синдром, който се проявява у властта и след 1956 г. - бърза смяна от 

демократизиране към санкции и ново “замразяване”. 

В раздела се разглежда Първата национална младежка изложба като 

повратен момент, в който смяната на парадигмата на социалистическия 

реализъм в България намира своето отражение в художествената продукция.  

Младежката изложба се открива в неузрял за съществен дебат момент на 

преход, в който все още подвеждането по “размразяващите” мерки се 

санкционира почти незабавно. Най-същественото новаторство, което постига тя, 

е възстановяването на личния почерк и стил като право на твореца, към което 

“доктрината” се ориентира почти непосредствено след смъртта на Сталин. С 

"почерка" на дневен ред идва и “многообразието” – основният ключ на 

постисторическата фаза на социалистическия реализъм.  

През 80-те години в контекста на “асоциативната метафоричност” като 

водеща тенденция в българското изкуство, “многообразието” ще се утвърждава 
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като “нов тласък”, започнал от началото на 60-те години и преминал през нелек 

преход за творците.  

Художниците, които участват в Първата младежка изложба, се развиват 

в предходното десетилетие. Тоест техният творчески светоглед се е оформил 

по-скоро в периода на сталинизма. Въпреки това те са значително по-

информирани, виждали са изложбите на полския плакат, на Ренато Гутузо и на 

мексиканските художници, проследили са полемичните дискусии в творческите 

среди. На нивото на художествения език, популяризиран от тях, споменатото 

“многообразие” се проявява по доста идентичен начин чрез фактурни ефекти и 

обогатяване на пластиката на формата и чрез своеобразно свързване с 

“националното”, чрез монументализиране на формата, дошло от мексиканските 

художници и чрез синтез, наследен от “новата предметност” на “учителите” от 

30-те години. 

Впоследствие “пластичните” експерименти се установяват трайно като 

характеристика на “следаприлското” изкуство и се развиват до много късен 

етап, определяйки не само монументалния апогей на “зрелия социализъм” от 

70-те и 80-те години, но и значителна част от художествените прояви на 90-те 

години и до днес. 

 

2. ОХИ 1962 

 

Първата младежка изложба създава не толкова тенденция, колкото нов 

модел художник в България, достатъчно адаптиран към социално-

политическите условия и резките властови завои, по който не само оцелява, но 

и намира място за собствения си възглед в тях. Този феномен се включва в 

т.нар. “консенсус около нормите на режима”, появил се след 1953 г. в условията 

на “размразяване” на режима. Консенсусът е точката на контакт между 

недоверието спрямо поредното “смекчаване” на режима и настройките на 

властта към промяна. Но неслучайно тази “сделка” се сключва с младото 

поколение като носител на необходимите качества и потенциал. 
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Както във всички преходни моменти благосклоността на властта се 

редува с превантивни санкции. След първоначалната еуфория от младежката 

изява, обръщането на настроенията се проявява най-осезателно по време 

обсъждането на Общата изложба през 1962 г., посветена на VIII конгрес на 

БКП, където младите художници са доста сериозно разкритикувани. В 

противоречие с всички дефиниции на социалистическия реализъм и всички 

анализи върху диалектическото единство между форма и съдържание в 

изкуството от началото на 60-те години “тематичността” на творбата често се 

поставя в опозиция с нейните художествени качества и се свързва с неуспехите 

и “грешките” на догматичния период. 

Социалистическият реализъм в същността си дава множество 

възможности за проява на въображение не само от страна на художниците, но и 

на теоретици, критици, идеолози и партийни функционери в тълкуването, 

изобразяването, коментирането и анализа му. Именно тази негова особеност 

създава редица затруднения при дефиниране не само на действителните му 

стилови характеристики и като цяло при неговото хронологизиране, но и при 

административното му прилагане.  

Дискусиите, споровете и процесите от началото на 60-те години 

допринасят за значителна промяна не толкова в художествената практика, 

колкото в самочувствието на българския художник. Този резултат може да се 

приеме и като заявка за превъзмогване на пасивната роля, която той има по 

време на историческа фаза на соцреализма. 

От средата до края на десетилетието динамиката в художествените среди 

се уталожва в полза на вече споменатия консенсус с властта, който позволява 

развиването на “многообразието” в посока на историческите и алегорични 

сюжети и стилови заемки, все по-смелите формални експерименти, 

декоративизма и наивизацията, изобщо в обогатяването предимно на езиковия 

арсенал на реализма. 
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II.6. Заключение 

 

В заключителната част от текста отново са изведени основните 

особености на социалистическия реализъм и неговите проявления в българското 

изкуство, както и се прави финален преглед на подходите и методологията, 

използвани в изследването – сравнението и съотнасянето между отделните 

“случаи” и спорове, анализът на важните изложби и творби. 

Заключението съдържа в най-синтезиран вид и отговорите на въпросите, 

зададени във въвеждащата част на текста, поставяйки точни хронологически 

граници на социалистическия реализъм в България, дефинирайки неговите 

специфики в съпоставка с формализма, отделяйки “новия художествен 

реализъм” от средата на 30-те години като самостойно явление. 

За начало на социалистическия реализъм в българското изкуство тук се 

приема “кормиловския спор” от 1935 г., като първа дискусия върху качеството и 

“идейността” на изкуството като основна категория на “метода”, водена от 

позициите и инструментариума на неговата ранна теория, доколкото тя е 

позната в страната. Краят е условно поставен през 1989 г. с края на 

социалистическия период, но в изложените тези съществува алтернативата за 

“отворен край”, който отнася до голяма степен влиянията и отражението на 

социалистическия реализъм и към съвременното българско изкуство. 

В заключението наред с анализа на хронологическото отместване, характерно за 

историзирането на социалистическия реализъм, е представена най-подробно и 

тезата за неговия “отворен край” или по-скоро за неговите рефлексии в 

съвремието.  
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III. Приноси в дисертационния труд 

 

1. Дисертационният труд представя и анализира за първи път цялостно 

социалистическия реализъм в българското изобразително изкуство и 

периода от края на 40-те до средата на 50-те години на ХХ век. 

2. Дисертацията предлага подробен анализ на основните теоретични 

постановки, които определят “метода” спрямо българския контекст. В 

текста са актуализирани тези за социалистическия реализъм на 

базата на най-съвременни източници с оглед приложението им към 

българската ситуация.  

3. Чрез проучването и анализа на проявленията му социалистическият 

реализъм е реабилитиран като пълноправно художествено явление 

със съответните влияния върху цялостното историческо развитие на 

българското изкуство. 

4. Уточнени са хронологическите граници на “метода” в 

изобразителното изкуство на базата на сравнение между няколко 

хронологически подхода и изследване на най-ранни явления в 

художествения живот на страната. Въведена е аргументирана  

периодизация на различните фази на развитие. 

5. Направен е селективен преглед на най-значителни паметници, 

изложби и произведения от периода на 40-те и 50-те години с цел да 

се визуализират с конкретни стилови специфики последователните 

етапи от развитието на социалистическия реализъм. Като част от този 

преглед са преразгледани от нова перспектива някои познати тези и 

утвърдени в по-ранната изследователска литература. 

6. Анализирано е хронологическото отместване в историзирането и 

интерпретирането на явления и процеси от 50-те и 60-те години на 

ХХ век през идеологическата призма на “зрелия социализъм”. 

7. В дисертацията е набавен допълнителен доказателствен материал, 

който променя или доразвива вече известни тези за историята на 
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българското изкуство в период, обхващащ почти три десетилетия от 

средата на 30-те години до началото на 60-те години на ХХ век. 

 

 

IV. Публикации по темата на дисертацията 

 

Куюмджиева Светлана. Понятието формализъм в контекста на 
социалистическия реализъм в българското изкуство. Сб. Изкуствоведски 
четения. бр. 7, 2011. БАН, С., с. 184 - 190 
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