
СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д.изк. Свилен Стефанов за дисертационенния труд на Светлана 

Куюмджиева (докторант от Институт за изследване на изкуствата, сектор 

„Изобразителни изкуства“, БАН) за присъждане на образователната и научна 

степен „доктор“ 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“. 

Дисертационният труд на Светлана 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“ е в обем от 182 

страници основен текст и е разделен на въведение, четири основни глави, 

заключение и 21 страници библиография с 250 заглавия и източници (225 на 

кирилица, 17 на латиница и 8 електронни интернет източници). Трудът е обсъден и 

насочен към защита на разширено заседание на ИГ „Ново българско изкуство“, 

проведено на 02.07.2015 г. Научен ръководител е проф. д-р Милена Георгиева. 

Докторантът започва своето научно изследване с изясняване на общите 

характеристики на дисертационния труд – актуалността на темата, целите и 

задачите, както и обектът и методологията на проучването. Използван е 

интердисциплинарен подход, съчетаващ изкуствоведски, културологичен и 

сравнителен анализ на голям обем от първични и вторични източници на 

информация. Направени са и необходимите терминологични уточнения. Съвсем 

уместно в увода си Светлана Куюмджиева посочва, че темата за произхода и 

развитието на социалистическия реализъм в българското изобразително изкуство 

става все по-актуална, и че в последните години се появяват многобройни 

изследвания, които интерпретират културното наследство от периода на 

социализма и позабравените произведения, намиращи се в музейните депа. С право 



тя отбелязва, че този дебат у нас е сравнително закъснял на фона на процесите на 

историзиране и преосмисляне, протекли в други страни от Източна Европа. 

Хронологически логично за развитието на текста първата глава е посветена 

изясняването на генезиса на социалистическия реализъм. Тази предистория е от 

ключово значение за темата на труда и затова разглеждането на съветския опит от 

30-те години естествено предхожда проучването на локалните измерения на същото 

явление в наши условия и в друго десетилетие. 

Втората глава разглежда драматичния период на въвеждането на метода на 

социалистически реализъм в българското изобразително изкуство в периода между 

1948 и 1956 г. Тук отново се тръгва от предисторията на проблема – стремежът към 

създаването на “нов художествен реализъм“, обърнато е специално внимание на 

т.нар. “кормиловски спор“. Изяснени са теоретичните постановки на 

социалистическия реализъм в България, включително създаването на негови 

„предшественици“ в предишни исторически периоди, обединени под знамето на 

„реализма“. Като типично тоталитарно явление социалистическият реализъм 

функционира чрез характерна хипертрофирана институционализираност – и тук 

подробно са изведени механизмите на неговото утвърждаване. Пак в същата глава 

намират място ключовите изложби и творби, монументалната пропаганда, 

опредметяването на теорията, проблемът „за качеството“, като е поставен акцент 

върху “Случаят Жендов”. 

Трета глава е посветена на разчупването на догматите на социалистическия 

реализъм. задействали се след смъртта на Сталин. Подробно е разработен 

проблемът за Априлския пленум на ЦК на БКП от 1956 г., с характеризиращите го 

документация и политически решения. В подглави 3 и 4 са разгледани общите 

художествени изложби от 1953 и 1954 г. със съпътстващата ги идеология и 

художествени резултати. Пета подглава разглежда Общата художествена изложба 



от 1957 г. и ролята на критиката, което пък е свързано с трансформациите в 

критическата рефлексия в“Случаят Стайков”. 

В четвърта глава е разгледана трансформацията на “метода” и развитието му 

през 60-те години на ХХ век. И съвсем правилно, доколкото за явлението е важно 

не само намирането на неговата предистория, но и последствията от неговата 

социална функция. Така в дисертацията се появява проблемът на националните 

младежки изложби и общите художествени изложби от началото на 60-те години, 

които, както е известно, имат решаващо значение за развитието на българското 

изкуство. 

В заключението на дисертацията са синтезирани най-важните тези, развити в 

основните глави. Напълно съм съгласен с докторанта, че социалистическият 

реализъм не може да се търси само през 50-те години на ХХ век. Правилно е 

прието, че „кормиловския спор” от 1935 г. може да бъде видян като своеобразно 

начало на социалистическия реализъм в българското изкуство. Съответно краят на 

явлението е условно поставен през 1989 г. с края на социалистическия период, но 

докторантът допуска възможността за “отворен край”, в който реминисценции от 

социалистическия реализъм могат да бъдат открити и в съвременното българско 

изкуство. Което е вярно. 

Приносите на дисертационния труд са очертани коректно. Докторантът е 

направил необходимите публикации по темата на дисертацията. 

Поради очевидните научни достойнства на дисертационния труд, 

предлагам на уважаемото научно жури да присъди на докторанта Светлана 

Куюмджиева образователната и научна степен „доктор“. 

 

Проф. д. изк. Свилен Стефанов 

10. 11. 2015 г. 


