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СТАНОВИЩЕ 

за дисертационен труд на Светлана Куюмджиева 
Генезис и трансформации на социалистическия реализъм в българското 

изобразително изкуство през 50-те и 60-те години на хх век. 
Теория и практика 

 
за придобиване на образователна и научна степен доктор 

от 
проф. д‐р Милена Георгиева, Институт за изследване на изкуствата‐БАН 

 

Дисертацията на Светлана Куюмджиева е първа по рода си в нашето изкуствознание върху 
проблематиката на социалистическия реализъм в България от съвременна гледна точка. 
Темата е все още спорна, щекотлива, оцветена в крайни и взаимноизключващи се оценки. 
Докторантката обаче има богат практичен опит с нея, изнасяйки лекции, участвайки в 
семинари, посветени на социалистическия реализъм. 

Текстът е  теоретично изследване и оценка на основните възгледи в доктрината на 
социалистическия  реализъм  и  в  неговата  естетика,  на  приложението  им  в  различни 
периоди  от  неговото  съществуване,  а  не  подробна  негова  историография,  т.е. 
представеният  текст    е  преди  всичко  интерпретативно  постижение,  целящо  да  утвърди 
нова  парадигма  за  генезиса,  развитието  и  характера  на  това  направление  в  рамките  на 
значително дълъг период.  Той се позовава коректно на многобройни архивни източници, 
на цялата периодика по въпроса и върху научни трудове, които го изследват специално ‐ у 
нас и в чужбина. Авторката претендира за   безпристрастен поглед към социалистическия 
реализъм,  за  "оттласкване  от  негативните  настройки  на  вторично,  колониално  и 
некачествено  изкуство",  за  каквото  най‐често  е  смятан,  че  произвежда.  Основно  тя  се 
интересува от неговата природа, от неговите трансформации във времето винаги в  пряка 
връзка с контекста, с обществената система, в която е породен, съществува и е приложим. 
Затова и предимството на тази дисертация е, че той е видян преди всичко като процес, в 
който се засичат различни позиции и гледни точки, събития от разнороден порядък, има 
динамика,  сблъсъци,    краткосрочни  реакции  и  дългосрочни  последици.  Ето  защо 
извънредно  широкият  обществен  фон  и  панорамният  тип  репрезентация,  в  който  е 
поместен проблемът са наложителни и добре защитени откъм аргументи, факти, стари и 
нови модели на интерпретация, необходими паралели със съветското и отчасти с полското 
изкуство.  Класическият  спор  за  същността  на  социалистическия  реализъм  като  метод 
и/или стил е видян през призмата на политико‐административните постулати, съдържащи 
прагматичните  цели  за  превъзпитанието  на  масите,  като  е  вярна  забележката  на 
докторантката, че една по същество елитарна теория търси именно реализма и неговите 
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масово‐популярни форми, за да бъде максимално понятна и комуникативна. И макар  Св. 
Куюмджиева да изказва хипотезата, че социалистическият реализъм се появява най‐вече 
като колективно творение на “масите” и съответно като пряка проекция на техните 
очаквания,  то  в  нейната дисертация  се  налага  като  цяло мнението  за  взаимодействието 
между  властта  и  народа,  за  превръщането  на  свободната  творческа  личност  в  агент  на 
партийността,  класовостта,  идейността  и  пр.  нови  основополагащи  категории  на  метода 
му.  Сложният  въпрос  за  генезиса  и  трансформациите  на  социалистическия  реализъм  е 
поставен  и  в  режима  на  "формализма",    "натурализма",  "многообразието  на  почерци  и 
стилове",  и  изобщо  повишеното  внимание  към  стила  като  начин  за  оцеляването  на 
направлението особено в късните му години. 

Докторантката правилно се насочи към водещите литературоведски и историческия 
изследвания, чиито постижения съумя да използва умело в своето изследване. Тя прави 
сравнение между периодизациите в най‐актуалните трудове на Пламен Дойнов, Чавдар 
Попов, Свилен Стефанов и по‐ранни източници ‐ монографиите на Димитър Остоич и 
Димитър Аврамов,  извеждайки по‐широка  хронологична рамка поради спецификата на 
това направление в изобразителното изкуство. Един от съществените приноси на 
дисертацията е, че тя разглежда социалистическия реализъм като феномен, който не се 
простира само в  т.нар. историческа /т.е. най‐видима и класическа/ фаза,  а се историзират  
и процеси, свързани с неговите деривати, версии и отгласи в прото‐ и пост‐ периодите му ‐ 
както преди 1944, така и след 60‐те години на ХХ век, имащи своето влияние върху цялото 
българско изкуство.  

Акцентът на изследването обаче е  върху предисторическия и историческия период на соц. 
реализма, в който са представени аналитично основните документи и институции /СБХ, 
КНИК, ХА, ОХИ/, инструментариума на властта, като основното ударение е върху логиката 
на прилагането им. Докторантката се интересува преди всичко от механизма на тяхното 
действие   в условията на тоталитарната система, от "договора" между твореца и властта 
посредством  моделирането на художествения продукт по съответните правила, което 
намирам за достойнство на начина й на работа. Важни за  нея  са  връзките между 
политическите решения, трансформациите на доктрината , въздействието им в 
художествения живот и в художествената практика. Тя непрекъснато се старае да изследва 
ограниченията, които политическият режим налага, както и да формулира причините за 
постепенното им преодоляване. А също и обратите на доктрината, нейните парадокси и 
противоречия, подкопаващи я отвътре. 

Симптоматични случаи като "кормиловският спор", "новият художествен реализъм" и 
особено случаят Жендов, както и ОХИ‐тата през 40‐те‐60‐те години са реперите, на които 
се опира изследването.  Хибридният характер на направлението се движи между 
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политическия дискурс, институцията, естетиката и художествената реализация.  
Паралелите между тях са непрекъснати,  а много интересни са случаите на диахронно  
разминаване.  В това виждам и един от големите приноси на дисертацията ‐ 
взаимосвързаността на тези полета в изследователския наратив. Непрекъснатото 
заместване на естетически аргументи с политически при воденето на дискусии и 
решаване на творчески проблеми с политически средства /с.17, Автореферат/ са 
определящи за целите, които си поставя тази работа. За мен едни от най‐силните  
страници на труда са концепцията за битуващите различни представи за социалистически 
реализъм и тяхното противоборство, за невъзможността изкуството на Новите художници, 
лансирано от Александър Жендов да бъде припознато и наложено като официален модел 
на соц.реализма, за разминаването на Новите художници с линията, спусната от 
съветските идеолози и за обръщането пак към жендовската визия чак след Априлския 
пленум, макар и осъществена от следващите поколения в изкуството при условия 
привидно по‐свободни, но всъщност договарящи новото институционално и естетическо 
развитие на т.нар. социалистическо изкуство. Според докторантката в условията на леко 
отпускани граници, на "свобода "отгоре" имаме само трансформации на 
социалистическия реализъм, но не и съпротивителни алтернативи.  С други думи 
приспособимостта към новите условия заляга като една от доминантните характеристики 
на късния социалистически реализъм, определя неговата дълголетна жизненост, трудното 
му и травматично преодоляване.  

Протеичната природа на соц.реализма създава трудности при дефинирането му и 
Светлана Куюмджиева е напълно наясно с това предизвикателство ‐ затова тя използва  
комплексен подход, в който място имат социологически, социално‐психологически, 
сравнително‐исторически, културологични и стилистични методи.  

В това свое изследване с различни семантични нива тя показва ерудиция, осведоменост и 
коректност по отношение на разглеждания материал. В него тя демонстрира 
самостоятелно и евристично мислене, теоретична концептуалност, свободно боравене с 
различни източници, аналитичен подход, способности за научна полемика ‐ качества, 
които съм се стремяла да насърчавам, независимо от резервите ми към някои 
провокативни нейни тези.  

Вярвам, че работата й върху тази проблематика ще продължи и препоръчвам труда й за 
присъждане на образователната и научната степен доктор.  

 

26 декември 2015 г.                                                         Проф. д‐р Милена Георгиева 


