
Рецензия 

на дисертацията на Светлана Николаева Куюмджиева 

 

на тема Генезис и трансформации на социалистическия реализъм в 

българското изобразително изкуство през 50-те и 60-те години на ХХ век. 

Теория и практика. 

За присъждане на образователната и научна степен “доктор” 

    

Научен ръководител: проф. д-р Милена Георгиева 

 

 

Времето на социализма в България (1944-1989 г.) е сравнително 

добре изследвано от историците. Проследени са и културната политика, и 

отчасти духовният/художествен живот, чрез което панорамната картина на 

това време е допълнително разгърната, но и до днес тя остава незавършена. 

Не са проучени и селектирани стойностните от (не)стойностните 

художествени произведения от социалистическия период, отсъстват 

анализи и отграничавания на спецификите в изобразителното изкуство 

през отделните негови етапи, липсват хипотези и опити за разкриване на 

мотивите за промяната в пластическите тенденции след средата на 1950-те 

години до края на социализма.  

Доминацията на политическите критерии в оценката на 

художествената продукция от края на 1940-те до края на 1950-те години не 

е затворена в този период. Тя е характерна и за времето след края на 1980-

те, т.е. в първото десетилетие на т.нар. български преход, когато 

отношението към художествената култура на социализма се определя 

основно от партийно-политическите пристрастия на специалисти и 

публика. Промяна и то отново по политически причини – първата (1956) и 

втората (1961) десталинизаторски вълни, заляли политическия и духовен 
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живот в СССР и Източноевропейските държави – настъпва след това, 

когато е поставено началото на процеса на неглижиране на изкуството, 

създадено през предходния “сталински” период, при който процес в 

аргументацията се използват и естетически критерии. 

Светлана Куюмджиева си поставя трудната задача от една страна да 

застане в ролята на добросъвестен, неконюнктурен анализатор на 

българското визуално изкуство от края на 1940-те до началото на 1960-те 

години, да го извади от зоната на “забравеното”, както тя го нарича, или на 

“изоставеното” изкуство, да се вмести в липсващото поле между двете 

крайни тези и оценки, съществуващи в изследванията – за никога докрай 

осъществения социалистически реализъм и за неговото продължаване или 

поне рефлексии до днес. Тя коментира и въпроса, поставен от Борис Гройс 

“Това изкуство ли е?”, анализира адекватността или разминаванията между 

идейнополитически постановки на държавните и партийни културни 

институции и художествената практика. Основните й усилия са насочени 

към разкриване генезиса на социалистическия реализъм в българската 

художническа среда, към проследяване на неговата теоретична и 

пластическа еволюция през годините, водена от убеждението, че 

съществува специфичнобългарски соцреализъм. Една твърде 

проблематична теза, особено за основния период, който тя изследва (кр. на 

1940-те – ср. на 1950-те години). 

Като имам предвид твърде слабото проучване на изобразителното 

изкуство от социалистически период, както и все по-нарастващия интерес 

сред специалисти и масова публика към това време, темата е безспорно 

актуална. Специално бих искала да отбележа, че да се формулира  и работи 

по такава тема днес, когато все още отношението към близкото минало и 

към създадената художествена продукция е преобладаващо 

негативистично, споменно травматично, изследователски непрестижно, се 
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изискват определен кураж и сериозен, осъзнат научен интерес, който с 

цялата си професионална изкушеност и опит подкрепям и приветствам. 

Ще си позволя да изляза от установената рецензентска рамка и няма 

да представям пунктуално работата, следвайки тематичния план, а ще се 

спра само на безспорно новите и приносни моменти/тези в нея, като на 

места ще вляза в режим на диалогичност. 

1. Представен и проследен е теоретичният дебат за 

социалистическия реализъм между водещи автори като Борис 

Гройс, Евгени Добренко, Томас Лахусен, Алексей Юрчак, Едвард 

Можейко. Разбира се, по въпроса са работили и много други 

западни и руски изследователи, но дисертацията няма за цел 

историографски преглед и оценка по темата, а извеждане на 

основни теоретични постановки, върху които да се представи 

българския случай. 

2. Още в самото начало авторката прави констатицията, че 

алтернатива на “метода” в българското изкуство не се развива 

до 1989 г., а наместо това се развиват няколко относително 

разнообразни негови версии (с. 8), която констатация е убедително 

доказана в работата. Тя е не само вярна, а и влиза индиректно в 

полемика с лансираната през последните години теза от Пламен 

Дойнов, че съществува алтернативна култура/литература в 

годините на социализма. Както въз основа на анализа на 

литературни източници, така и на театрални постановки и филми 

от периода, можем да говорим за повече или по-малко критично 

от допусканото от управляващите творчество, за осезаема свобода 

на художествена изява, дори за паралелно на официалното 

живеене от отделни професионални и приятелски групи, но 

всичко това не се поставя и не стои в алтернативен, а по-скоро в 

морално-ценностен и високостойностен естетически план, в 
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рамките на неудовлетворението от реалния социализъм и 

стремежа за постигане на познатата и пропагандирана теоретична 

версия. 

3. Подчертана и аргументирана е водещата роля на 

опозицията “социалистически реализъм – формализъм” в 

оценката на соцреалистическото творчество от разглеждания 

период. И макар тя да не е всеобщо валидна, констатацията на 

Светлана Куюмджиева, че е по-лесно да се определи кое е 

формализъм, отколкото коя работа е типично соцреалистическа, е 

вярна. В журитата, които обсъждат не само финалния резултат на 

авторите, а в определени случаи и отделен етап от работата на 

художника/художниците, често се отбелязват “натуралистични” 

или “модернистични” влияния, без да се формулират ясно 

пластическите претенции и препоръки, за да се постигне 

изискуемото соцреалистическо изобразяване. Това се дължи на 

неяснотата и недостатъчното познаване на соцреализма в неговата 

класическа (съветска) матрица от 1930-те – 1940-те години. 

4. Предложени са нови аргументи и нова периодизация на 

социалистическия реализъм в България. Специално внимание и 

по-пространен анализ са отделени на познатия и актуален през 

1930-те години у нас “нов художествен реализъм”, по който не 

само спорят, а и се опитват да работят част от представителите на 

левия авангард в литературата и изобразителното изкуство. Този 

период е назован от Светлана Куюмджиева “предисторическа 

фаза” на социалистическия реализъм. Авторката разглежда по-

подробно Кормиловския спор от 1936 г., по време на който се 

очертават и по-късните конфликтни интерпретации на 

“политестетическия метод” (по руски изследователи, възприет и 

от Пламен Дойнов). Би било твърде интересно и полезно в 
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бъдещата работа авторката да проследи конкретно творчеството 

на един или няколко художника, работили и утвърдили 

собствения си индивидуален почерк през 1930-те, преминали през 

повече или по-малко “драматичната” адаптация към изискванията 

на нормативната естетика от кр. на 1940-те – ср. на 1950-те, и 

отново върнали се (променени или не) към себе си през 1960-те 

години и след това, в условията на разрешеното творческо 

“многообразие”. Началото на соцреализма, все още в 

“предисторическата” му фаза, в която е поставен и периодът на 

“народната демокрация” (1944-1947 г.) и според Светлана 

Куюмджиева е белязано изцяло от Плана за монументалната 

пропаганда на Ленин от 1918 г. Новите “герои” са въведени в 

публичната среда чрез временната скулптура. 

5. Политическият и общокултурен контекст, щрихирани от 

дисертантката, са безспорно необходими, за да се откроят 

проблемите и факторите, обусловили основното предназначение 

на соцреалистическото творчество – да обслужва идеологията,  да 

е понятно за масовия зрител – “изкуство за народа”, да постулира 

ценности и да представя реалността в оптимистична перспектива. 

6. Важен акцент в дисертацията са културно-политическите 

скандали от началото на 1950-те години (т.нар. случай “Жендов” 

и случай “Тютюн” на Димитър Димов). Именно те свидетелстват 

най-ярко за неяснотата и различните представи за 

социалистическия реализъм на водещи художници и писатели и 

представители на висшата партийна номенклатура. Светлана 

Куюмджиева намира “Скандала “Жендов” за естествено 

продължение на Кормиловския спор от 1936 г. и в същото време 

лансира тезата, че трансформацията на соцреализма след началото 

на 1960-те години, когато се говори за “социалистическо 
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изкуство”, се извършва отново според жендовската визия, 

изразена в писмото му от 9 март 1950 г. до Вълко Червенков. 

Ценна информация за властовите и донякъде художническите 

представи за соцреализма и най-вече за “драматизма” на 

преживяното от Жендов и “неговата група” съдържа 

стенографският протокол от годишното отчетно-изборно 

събрание на първичната организация на БКП при Съюза на 

художниците в България, състояло се на 7, 8 и 10 юли 1950 г. 

Неговият анализ би дал допълнителни аргументи в подкрепа на 

лансираната от Светлана Куюмджиева теза. 

7. Съществен приносен момент има наблюдението и 

аргументацията на конфликта между обявеното за “ново” 

соцреалистическо изкуство и административната препоръка за 

следване и доразвитие на “старото” реалистично изкуство - на 

първата следосвобожденска генерация български художници. 

Именно този феномен, според Светлана Куюмджиева, е едно от 

доказателствата за съществуването на “български соцреализъм” в 

изобразителното изкуство. 

8. Конкретното проследяване на избрани и вече 

коментирани от други изследователи художествени произведения 

и изложби обаче по-скоро са илюстрация на общовалиден, а не 

специфичнобългарски път, по който се развива 

соцреалистическото изкуство в т.нар. от нея историческа фаза: 

временна скулптура, идеологическа архитектурна промяна в 

градската среда, издигането на мавзолея и Паметника на 

съветската армия. Разнообразието на стилове, видимо в изложбата 

“Фронт и тил”, потвърждава практическата реализация на 

заявената от политици и идеолози на БРП(к) свобода на избора на 

творческо изобразяване от художници и писатели, формулирано 
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чрез декларацията, че социалистическият реализъм няма да бъде 

налаган  със сила, а в свободно състезание с други художествени 

течения и школи, той ще доказва преимуществото си.  

9. Анализът и коментарите на “ОХИ 1953”, “ОХИ 1954” и 

гостуващите през тази година чуждестранни изложби, както и на 

“ОХИ 1957” обогатяват направеното от други изследователи, 

разкриват причините и отбелязват конкретните промени в 

художественото творчество, акцентират върху вниманието, което 

започва да се отделя на пластическите решения, довели до 

осезателна промяна в стила на изобразяване, ясно забележими в 

някои от работите, представени на Националната младежка 

изложба от 1961 г. и на “ОХИ 1962”. Чрез конкретното вглеждане 

в “случая Стайков” е показано и констатирано поредното 

разминаване между официалната административна оценка и 

оценката на публиката. В първия случай акцентът е върху 

“антидогматизма”, върху известната либерализация в 

политическия режим и духовен климат, довели до по-

разкрепостена интерпретация на соцреализма. Във втория става 

дума за продължително адаптиране на творчеството на художника 

към строгите изисквания на соцреализма, властващи до средата на 

1950-те, които са адекватни или са съдействали за формиране на 

устойчив вкус на масовия зрител, който трудно ще бъде променян 

през следващите десетилетия. 

10.  Обобщението и прецезиранията, направени в заключението, 

доразвиват тезата на Светлана Куюмджиева, която променя 

хронологията на соцреализма в България, убеждава в смисъла 

конкретни творби на изобразителното изкуство от този период да 

се изследват професионално и извън политическите пристрастия и 

лични естетически вкусове. “Отвореният край” на соцреализма е 
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провокация, но и повик за продължаване на научния дебат върху 

това проблематично изкуство. 

 

Авторефератът представя адекватно съдържанието и основните 

тези, поставени и защитени в дисертацията, но в същото време е и 

сгъстен и динамизиран образ на социалистическия реализъм в общ и 

специфичнобългарски контекст. 

Приносите са коректно формулирани. 

Светлана Куюмджиева представя три публикации по темата на 

дисертацията, но тя има и няколко интерпретативни текстове, 

публикувани в специализираната преса за култура. 

 

В заключение си позволявам убедено да препоръчам на 

уважаемото научно жури и на Научния съвет на ИИИ-БАН да 

присъди образователната и научна степен “доктор” на Светлана 

Куюмджиева. 

 

 

20. 12. 2015 г. 

София    доц. д-р Наталия Христова 

        НБУ 

      

 

 

  


