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Изкуствоведски четения 2022. Изкуство и общество

Ланчелото (Трифон Кунев). Конско евангелие за народняците (1910) 
или за политическото четене на „конско“ чрез карикатурната 
илюстрация

Reading the Riot Act to the Populists (1910) by Trifon Kunev or on the political 
dressing-down via satirical illustrations

Милена Георгиева1 
Институт за изследване на изкуствата, 

Българска академия на науките

Milena Georgieva 
Institute of Art Studies,

Bulgarian Academy of Sciences

Абстракт: В началото на ХХ в. в българската книжовност се появяват сатирични сборни-
ци, пародиращи и осмиващи партийните нрави в българския политически живот. Особено 
ефектни са онези, илюстрирани с карикатури. Налице е пряко взаимодействие между изку-
ството (автора) и обществото (потребителя), а важен посредник става илюстраторът. 
Един от най-ранните илюстрирани сборници в България е Конско евангелие за народняците от 
Трифон Кунев (1910). Той съдържа кратки сатирични разкази от фейлетонен тип за вода-
чите на Народната партия, която е с русофилска насоченост и се явява основен съперник 
на управляващото правителство на демократите (1908–1911). Авторът се фокусира върху 
осмиването на лидерите на Народната партия – Теодор Теодоров, Михаил Маджаров, Иван 
Пеев-Плачков, Иван Евстратиев Гешов и др. Народняците са обвинявани в кражби и грабе-
жи, в безчестие, в липсата на родолюбие и милосърдие, в злоба, недипломатичност, глу-
пост, финансови злоупотреби и некадърност, в предателство и пр. Автор на всичките 48 
илюстрации е Александър Божинов. Какво е отношението на Божинов към илюстрирания 
текст – само естетическо или и политическо? Защо образът на писателя Кунев е избран 
за водещ персонаж в илюстрациите, а народняшките лидери са оприличени в този памф-
лет текстово и визуално на домашни животни? Освен тези въпроси, които статията ще 
разгледа подробно, в нея се изказва и хипотеза за произхода на крилатата фраза-оксимо-
рон „конско евангелие“.

Ключови думи: карикатури, сатирична илюстрация, сатиричен сборник, Народна партия, 
партийни лидери, „конско евангелие“, Ланчелото (Трифон Кунев), Александър Божинов

Keywords: caricatures, satirical illustration, collections of satirical stories, People’s Party, political 

party leaders, “Reading the Riot Act”, Lancelotto (Trifon Kunev), Alexander Bozhinov

1  Milena Georgieva is a Professor, PhD, at the Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences; science editor 
and a member of the editorial board of Art Readings conference proceedings since 2011; member of the editorial board 
of Visual Arts and Music scientific journal, Sofia University; part-time lecturer at the University of Plovdiv. Her research 
interests cover the areas of Bulgarian and Balkan arts, cartoons, attributions of artworks of the first half of the twentieth 
century. Selected bibliography: Lada Union of South-Slav Artists (1904–1912). Bulgarian Arts in South-Slav Exhibitions, 
Sofia, 1994; South-Slav Dialogues in Modernism. Bulgarian Art and Art of Serbia, Croatia and Slovenia 1904–1912, 
Sofia, 2008; A Toast to You, Maestro! The Bohemian Moments of Ivan Penkov, Sofia, 2013; editor of the memoirs of Pavel 
Genadiev about the Bulgarian artists contributing to Hudozhnik (Artist) j. (1905–1909). Her articles were published in 
Croatia, Serbia, Germany and Austria. 

E-mail: mggeorgieva@mail.bg
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В една своя статия Симеон Радев отбелязва суровостта на новата 
френска карикатура от средата на XIX в., нейния реализъм, повлиян от 
романите на Зола, нейната социалност, но и състрадателност към „уни-
жените и оскърбените“, идващи от романите на прочути писатели като 
Достоевски, Толстой, Ибсен. „Социална по своите стремления, реалистич-
на по своето наблюдение, песимистична по своя дух, съвременната кари-
катура е освен това извънредно сръчна, проста и могъща по своя рисунък“ 
(Radev 1906–7: 19). С други думи, съвременната белетристика играе голя-
ма, макар и непряка роля за оформянето на карикатурата като „общест-
вено изкуство“, а школата на импресионистите променя романтичното ѝ 
влечение към диаболичното, символичното, сантименталното, преувели-
ченото, гротескното и комичното. Карикатурата от това време усвоява 
по-висока амбиция – „да изразява характерното в грозотиите на наши-
те нрави“. Взаимоотношенията литература – карикатура за пръв път в 
България са засегнати така дълбоко именно в тази статия на именития 
ни критик. Тук сякаш Симеон Радев вижда ролята на карикатурата именно 
като илюстрация на човешките нрави, които описва белетристиката. И 
тъй като те не възбуждат смях, не са лицеприятни, то и истинската/са-
тиричната карикатура е „мрачна, сурова, надъхана с безнадеждност и оз-
лобление“ (Radev 1906–7: 20). А както е известно „сатирата е заклеймява-
не, равнозначно на най-тежка присъда, изказана от общественото мнение“ 
(Radev 2016: 298). Появата на илюстрирани сатирични сборници, отразява-
щи непосредствено партийните нрави в българския политически живот, 
поставя следните въпроси: Възможен ли е бил друг тип илюстриране на 
политическата сатира, извън карикатурното? И докъде се простира то?

Сборникът Конско евангелие за народняците (1910) от поета Трифон Кунев 
(Ланчелото) дава отговор на тези актуални и досега въпроси. Той съдържа 
кратки сатирични разкази от фейлетонен тип за лидерите на Народната 
партия – с русофилска насоченост (За нея вж. Kumanov 1991; Tashev 1999; 
Nikolova 2004), съперничка в този момент на правителството на демокра-
тите (1908–1911), обявило Независимостта на България. Само след една 
година то ще падне (1911), а властта ще бъде спечелена от Народната 
партия в коалиция с Прогресивнолибералната. Възможно е предстоящите 
избори да са предизвикали издаването на тази антинародняшка сатирична 
брошура. Но и не само те: Дали е случайност съвпадението на публичната 
ѝ поява в годината на Втория славянски събор, проведен през юни 1910 г. 
в София, в който народняците имат главна заслуга за организирането му 
и то според указанията на руските имперски служби, с подмяна на сама-
та идея за славянска взаимност и с груб подбор на поканените участници 
(Nedelchev 2018)? Дали този сборник не се вписва също в съзнателната 
съпротива на интелектуалци неослависти като Пенчо Славейков и кръга 
Мисъл чрез отворени писма в пресата, публични речи срещу събора и т.н.? 
Много по-рано, когато хумористичният в. Българан (1904–1909), чийто съ-
трудник е и Кунев, все още съществува, народняците са недолюбвани от 
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българановската група и окарикатурявани като закръглени (ояли се) бога-
таши, които не милеят за народа, въпреки популистката си пропаганда. Ето 
защо сатиричните фейлетони на Трифон Кунев закономерно попадат в тази 
орбита на протест срещу народняците. В тях Кунев (Вж. Trifon Kunev), или 
по-точно публичният му персонаж и литературен герой – Ланчелото, нада-
рен с неговия образ, неизменен разказвач на фейлетоните, декларира при-
надлежността си към стамболовистите (Народно-либералната партия)2. 
В спомените си издателят на сп. Художник (1905–1909) и на други вестници 
– Павел Генадиев свидетелства, че тази сатирична книга е негово изда-
телско дело, но не го е афиширал в тогавашната преса поради роднин-
ството си с Михаил Маджаров – един от лидерите на Народната партия 
(Genadiev 2016: 64, 247). На титулната страница на книжката обаче пише, 
че е собствено издание на автора, подписан само с псевдонима Ланчелото. 
Впрочем като стамболовист и брат на политика Никола Генадиев е нормал-
но за Павел Генадиев да инициира подобно издание. Трябва да се подчертае, 
че Ланчелото активно сътрудничи с фейлетони в Генадиевия в. Българска 
независимост (1908), (Valov 2020), където най-рано е изобретен „първични-
ят прото-макет“ (Ogoyska 2020: 206) за осмиване на видни обществени-
ци и политици, доразвит в последвалите сатирични книги на Кунев. Конско 
евангелие за народняците, с малките си фейлетонни разкази, е най-вероятно 
първият политически сборник у нас с илюстрации, в който чрез средства-
та на сатирата и карикатурната илюстрация, се оповестява открито 
политико-агитационна цел. Затова се нуждае от по-специален интерес и 
от страна на българското изкуствознание. Забележително е, че авторът 
му Трифон Кунев си служи смело с осмиването, иронията, сатирата, макар 
чрез тях да стига до крайното политическо омаскаряване. Авторът ак-
центира върху лидерите на Народната партия – Теодор Теодоров, Михаил 
Маджаров, Иван Пеев-Плачков, Иван Евстратиев Гешов, Стефан Савов 
Бобчев и др. с техните мрачни биографии и родословия. За него именно 
народняците са убили Стефан Стамболов, Алеко Константинов, Димитър 
Петков и са ограбили даренията на братята Евлоги и Христо Георгиеви. 
Народняците са разобличавани главно като наследници на българските 
„чорбаджии изедници“ отпреди Освобождението и са обиждани като слуги 
на турци и руснаци в различните времена на своето присъствие в новата 
ни история. Обвинявани са в кражби и грабежи, в липса на родолюбие и ми-
лосърдие, в безчестие, злоба, недипломатичност, глупост, финансови злоу-
потреби и некадърност, в шуробаджанащина3. Осмивани са като радетели 
за републикански тип управление, сравнявани са с магарета. Сюжетите на 

2  Трифон Кунев е основен редактор от 1908 г. на партийните вестници на стамболови-
стите Българска независимост и Воля, в които води битки срещу политическите си опоненти 
– народняците на К. Стоилов и демократите на Ал. Малинов.
3  Още през 1904 г. във в. Българан, Трифон Кунев, негов сътрудник, пише саркастично, че „на-
родняк“ означава „родня“ (роднина), т.е. „шуро-зето-баджанакизъм“ (Anonim 1904: 4).
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разказите се базират върху огласяването и бичуването на пороците им. 
Интересен е и езикът, на който са написани тези памфлети – той е па-
родиен, имитира черковнославянски, изпълнен е с русизми, не е особено че-
тивен, заема стилистични фигури от евангелието, кръщелните свидетел-
ства, издавани от църквата, а имената на подиграваните действителни 
личности – членове или симпатизанти на Народната партия – са преина-
чени до степен на трудна днешна разпознаваемост, но достатъчно близка 
на съвременниците им. Става дума за професори от Университета, поли-
тици, писатели. Сред тях са професорите и учените Беньо Цонев, Иван 
Шишманов, Иван Пеев-Плачков, Иван Евстратиев Гешов, Михаил Маджаров, 
Стефан Савов Бобчев, проф. Милетич, проф. Спиридон Ганев, проф. Агура, 
смело наречени „невежи, хонорувани добитъци“. Едно от грубите обвине-
ния е това, че за народняшките лидери „беше по-мило да бъдат директори 
в турската провинция“ (Lancheloto 1910: 40). Тоест вменява им се преда-
телска роля по време на Съединението на Източна Румелия с Княжество 
България. Както пише литературоведката Цвета Трифонова: „В родната 
фейлетонистика словото се подчинява или смесва с политиката, а тя го 
превръща в поразяващо оръжие, способно да унищожи авторитета, чест-
та и кариерата на противника. В тази традиция се воюва безпощадно, 
без оглед на етика и морални задръжки, защото на карта са поставени 
власт, обществени позиции, а понякога и животът на участниците в по-
литическата схватка“ (Trifonova 2001). Остротата, сарказмът, скандали-
зирането ще станат постоянен елемент от житейската и творческата 
биография на Трифон Кунев и на неговата политическа сатира4.

За съвременен подход към сборника говорят илюстрациите на първия 
ни карикатурист Александър Божинов, т.е. поканен е най-подготвеният 
карикатурист, който би могъл да се справи отлично с илюстрирането му 
като достоен партньор на автора. Отново издателят Павел Генадиев ос-
ветлява избора именно на Божинов: „Божинов бе добър приятел на Трифон 
Кунева. И двамата духовити и често язвителни сатирици те добре се раз-
бираха и спогаждаха“ (Genadiev 2016: 64), а и двамата вече са минали шко-
лата на в. Българан – единият като литературен сътрудник, а другият като 
главен редактор на вестника. Максимилиян Киров в своята основополага-
ща студия за насоките на българската илюстрация след Освобождението 
до 1920 г. отбелязва факта, че „в сферата на „чистата“ илюстрация то 
(творчеството на Ал. Божинов в тази област – бел. М. Г.) значително над-
вишава в качествено отношение работите на останалите графици, едва 
започващи тогава да навлизат в спецификата на това изкуство“ (Kirov 
1984: 68)5. Авторството на Божинов не е специално посочено в каретата 

4  Според Пламен Дойнов в Кунев „има някаква специфична предразположеност към възраже-
ния срещу властта (подч. П. Д.)“, която ще остане характерна за него до края на живота му 
(Doynov 2020: 28).
5  Странно е обаче, че Максимилиян Киров не вниква в съдържанието и спецификата на 
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на книгата, но пък е подкрепено с подписи и инициали в илюстрациите и 
концовките към фейлетоните. От тях и датировките, които е сложил, 
става ясно, че е рисувал илюстрациите през същата 1910 г. Самите илюс-
трации са 48 на брой, като включват, от една страна, линеарни рисунки 
в текста, в заглавките и концовките при оформлението на всеки разказ, 
а от друга – тонирани илюстрации с акварел (4 бр.). Божинов вече се е 
научил да оформя цялостно книги, въвел е и малки украсни елементи, из-
ползвани от илюстрационното изкуство. Тонираните илюстрации са раз-
положени на цяла страница, а линеарните са вмъкнати в текста, който ги 
обгражда. Разкошно изглежда корицата, която също е с линеарна илюстра-
ция и представлява самия автор Трифон Кунев с евангелие и тояга в ръце, 
седнал сред персонифицираните народняшки политици във вид на селски 
добитък – коне, свине, зайци, кучета, крави. По идея, изработка и стара-
телност, тя като че ли е най-доброто творение в сборника и определено 
е привличала читателя със своята необичайност (Ил. 1).

От литературна гледна точка сборникът се явява антипод на появи-
лите се малко преди него стихосбирки от Пейо Яворов (Безсъници), Пенчо 
Славейков (На острова на блажените) и др., придружени със символистични 
илюстрации, в които Ал. Божинов не участва поради хумористичното си 
отношение към действителността и влечението си към творческа оцен-
ка на характерното в обществено-политическия живот. Но в някакъв сми-
съл сборникът допълва тази „висока“ литература и съответните в нея 
илюстрации, ползвайки се от същите установяващи се през периода книж-
ни канони на илюстриране. Често илюстраторите превръщат авторите 
им във визуални персонажи – един белег на техния все по-забелязващ се 
индивидуализъм, подсказан чрез употребата на техните физически раз-
познаваеми образи. Конско евангелие на народняците е близка със споменатите 
емблематични стихосбирки и по стила на изображенията си – сецесио-
новата рисунка също е основа и за карикатурно творчество, в случая на 
Александър Божинов. Илюстрациите в сборника са ярък пример за използ-
ването на карикатурни похвати във визуалното придружаване на полити-
чески обагрените литературни текстове. А все още е далече времето 
(1937), когато Борис Вазов ще напише: „Както хумористичната литера-
тура, така и карикатурата са признати за прояви на един едва ли не още 
по-изтънчен дух в изкуството и затова голяма заслуга има Божинов, кой-
то е направил карикатурата нещо по-различно от „изкуство за забава“ 
(Bozhinov 2015: 197). 

Трудно се илюстрират политически разговори, спомени, обвинения, 
колкото и цветисти да са те, когато героите в тях са действителни 

конкретната книга, бърка имената на персонажите в нея, но си остава първият и послед-
ният досега изкуствовед, който се е произнесъл за илюстрациите ѝ, давайки им главно 
художествена оценка, вероятно поради идеологическите негласни забрани по времето, 
когато пише тази студия.
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субекти с променени имена. Илюстраторът Божинов избира друга так-
тика – представя ги с характерните им физиономии, така че да станат 
разпознаваеми за читателя, но почти навсякъде рисува лика на разказва-
ча Ланчелото (Трифон Кунев)6, сякаш подчертавайки, че той е носител на 
авторовото лично мнение за тях и това е особено важно. От политиче-
ската обстановка, но главно от характера на сборника става разбираемо 
защо е било необходимо авторът да остане анонимен за широката публи-
ка, макар че е бил известен в интелектуалните среди от участието си с 
този псевдоним в Българан, а и в други периодични издания. С романтичния 
си рицарски псевдоним от средновековния епос за крал Артур и рицарите 
на кръглата маса, той все пак се опитва да мистифицира реалната си 
самоличност, която обаче е представена от неговия приятел Александър 
Божинов с точно предадения му визуален, а и разпознаваем облик. В илюс-
трациите по страниците на книгата по-малко се обръща внимание на сю-
жета и неговите морални аспекти, а повече на персонажа на самия автор. 
Дали защото Кунев е колоритен с едрия си снажен външен вид и широко-
пола бохемска, но и магическа шапка-невидимка, с която „подслушва“ ис-
тинските намерения на народняците, или поради други причини – може би 
някакво спотаено нежелание за конфронтация на илюстратора Божинов с 
лидерите на Народната партия, на които е посветена тази книжка? Или 
поради нейния остър, осъдителен и подигравателен език, който не се е 
харесвал на Божинов? Все пак днес съзираме синхрон в мненията на раз-
лични изследователи относно личността на поета и Божиновата визуал-
на интерпретация на персонажа. Ето как вижда Ланчелото проф. Людмил 
Неделчев: „Трифон Кунев, проявява удивителна в динамиката си склонност 
да мени маските си, да се подписва с няколко псевдонима, да разиграва 
фарсове дори със сблъсък на различните си авторови и персонажни въ-
плъщения“ (Nedelchev 2020: 9-10). Продължавайки неговата мисъл за маски-
те на Кунев, Мария Огойска смята, че псевдонимът Ланчелото е зает от 
името на слугата на шекспировия Шейлок (Венецианският търговец), отлича-
ващ се с „пъргав ум и съобразителност“ (Ogoyska 2020: 191). А друг негов 
изследовател – Цвета Трифонова – пояснява виталния му действен харак-
тер така: „Оказва се, че този сърдечен и човечен поет е също толкова 
възел от антиномни същности, комбинация от светлини и сенки, огнище 
на страсти, които се разгарят в зависимост от мощните течения на 
социалните процеси“ (Trifonova 2001). Диалогичността на текстовете, в 
които разказът се води от Ланчелото, предполага съвсем резонно поява-
та на този главен герой в основната част от илюстрациите. Той персо-
нално поема на гърба си моралното противопоставяне на народняшките 

6  За разнообразието от псевдоними и по-специално за Ланчелото като автор на Конско 
евангелие за народняците вж. (Nedelchev 2020: 9-10). Според Л. Неделчев фейлетоните от Конско 
евангелие за народняците не са публикувани преди излизането му никъде. Кунев има и други по-
добни сатирични книги като Весели злополучия (1919, 1922) и Ситни дребни като камилчета (1946). 



15

персонажи. Свинята в един от разказите е олицетворение на душевната 
нечистоплътност на народняците, а пристигналият Ланчелото в ханчето 
край София има възможност да чуе нейните размисли за липсата на срам 
още в миналото родословие на всеки народняк. Божинов не ги обединява в 
една илюстрация, а отдава превес на образа на разказвача, който опреде-
лено повече го привлича като обект (Ил. 2).

Художникът прави шаржове и на видните народняшки лидери, разчи-
тайки на това, че може да предаде портретно настроението им според 
момента на техния разказ – напр. тъжен е Иван Пеев-Плачков7, наречен 
Йона Плачущий и твърде обидно „архимейсторът на апокрифната оная ли-
тература, която се нарича „Анонимни писма“ (Lancheloto 1910: 35), защото 
пишел доноси до Двореца, в които заплашвал и клеветел политическите 
противници на Народната партия. Поради това, изобличаващо в текста 
твърдение, Божинов рисува шаржа му освен с тъжния му хленчещ поглед, 
и с писмо, което държи в дясната си ръка. Текстът на разказа доизяснява 
шаржирания образ (Ил. 3а, 3б).

В друг разказ се използва сюжетна алегория с персонажите на Данте 
и Вергилий, за да се видят в българската действителност „золумите“ на 
народняците при идването им на власт през 1894 г., започващи още от 
техните предшественици – консерваторите от 1881г. и техните без-
чинства в градове като Свищов, Русе, по-късно Бургас и т.н. В ролята 
на Данте е самият автор на памфлетите Трифон Кунев, а в ролята на 
Вергилий – браилският хъш Пандурски, който го води из България. Божинов 
ги показва като летящи над Родината духове. Под образите на двамата се 
виждат панорамни пейзажи с планини. Прави впечатление майсторство-
то в постигнатата прилика на персонажите, независимо в какви планове, 
пози и ракурси са дадени те. За погромите при вземането на властта 
от народняците, така обстоятелствено и горчиво разказани от Трифон 
Кунев, художникът се спира единствено на поетичната сцена с летенето 
над България на българските Данте и Вергилий. Нейният акцент в книгата 
е подчертан от това, че е разположена на цяла страница и е пародийна 
илюстрация, рисувана нежно с акварел и перо. 

В разказа Народна медицина Трифон Кунев дава следната политическа 
рецепта, вложена в устата на героя Алфата: „Желаеш ли да дойдеш на 
власт, прави комплоти срещу Държавния глава, пиши махзари8 за турска 
окупация, сечи заслужили хора на Отечеството по улиците, викай Русия, 
викай Турция, пиши анонимни писма до Двореца, върши всевъзможни под-
лости, – ако не успееш до тук, обяви, че почваш борба с Двореца и за 

7  Иван Пеев-Плачков – възпитаник на Робърт Колеж, просветен деец, политик от Народната 
партия, министър на Народното просвещение, народен представител, подпредседател на 
НС, секретар на БКД, член-кореспондент на БАН, дългогодишен редактор на в. Мир – орган 
на Народната партия до 1923 г. 
8  Молба, донос, клевета. – тур., жарг.
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република“ (Lancheloto 1910: 45). Александър Божинов решава разговора на 
чаша кафе така, че лицето на Алфата да не се вижда: героят е даден 
в гръб, а персонажът Ланчелото – анфас с характерната му широкопола 
шапка и вратовръзка на точки, вързана на фльонга, с живописния му бра-
дат вид, малки очички, едробузесто лице и втренчен в събеседника поглед. 
На всички портретни карикатури Ланчелото е силно разпознаваем. Все пак 
карикатурната илюстрация навсякъде се придържа точно към фабулата. 
Алфата е вдигнал ръка с чаша кафе и пуши цигара, както го е описал ав-
торът, поканил го да му разкаже в кафенето рецептата си как се става 
милионер. Концовката на разказа – една чаша кафе с димяща цигара – об-
общава визуално сюжета на „ритуалното пиене“ на кафе с приятел (Ил. 4а, 
4б). 

За разказа Преподобного Феодора Рижаго житие поучително Божинов разказва 
„поучителното му житие“ в малки епизоди, общо 4 бр., поднесени в изя-
щен линеарен вид. Политикът Теодор Теодоров (фамилиарно наричан Тодор 
Тодоров в книгата)9 е нарисуван от Божинов първо като светец от икона 
(Преподобният Феодор) (Ил. 5а, 5б), след това разказът на Кунев го по-
казва като дезертиращ герой от времето на Сръбско-българската война 
и абдикацията на княз Александър Батенберг, с последвалите спасителни 
бягства на Теодоров от метежите на съмишлениците му и различните му 
перипетии, докато накрая излезе отново чист политик, сановник и минис-
тър. Удивителната прилика с действителното лице, неговото характерно 
телосложение, съкратените му набити пропорции са карали читателя да 
се смее на неговите „подвизи“ особено ако не е споделял възгледите на на-
родняците (Ил. 6).

В Политикозоологически издирвания Божинов пробва старата изпитана 
карикатурна технология да оприличава народняшките политици на жи-
вотни. Текстът добавя и техните политически оценки с негативен знак 
– Истърваний заек е Иван Евстр. Гешов – един „твърде крадлив гризач“, 
Еленският пес е Теодор Теодоров – дезертьорът, Конската глава е Михаил 
Маджаров – стар грешник спрямо отечеството, услужлив към една велика 
сила (Русия), Всемирната свиня, прочута с милосърдието си е Стефан С. 
Бобчев, Юродивото парижко теле е Димитър Яблански, Плачливий съсел и 
още Злощастният синигер (Ив. П.-Плачков), Хипопотамът от народняшки-
те лесове (Михалаки Георгиев) и др. От всички зооподобни шаржове най-
сполучлив е този на Михаил Маджаров10, чиито анатомични особености на 

9  Теодор Теодоров е водач на Народната партия, народен представител в Народното съ-
брание, министър на финансите, на външните работи и изповеданията, министър-предсе-
дател на България (1918–1919). Юрист по образование, той е възпитаник на Новорусийския 
университет в Одеса.
10  Михаил Маджаров е български публицист, министър, политик, дипломат, сред водачи-
те на Народната партия. Завършва Робърт Колеж в Цариград. Приятел е с Иван Вазов, 
К. Величков, Ст. Бобчев в Пловдив преди Съединението. Гл. редактор на в. Мир до 1912 г. 
Посланик на България във Великобритания и Русия.
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издълженото му лице са използвани от карикатуриста за да го превърне 
в кон, гледащ мрачно и тъжно. Маджаров и неговата физиономична при-
лика с коня е използвана непрекъснато срещу народняшките лидери11, а 
фразата „конска глава“ се превръща в евфемизъм с подигравателна коно-
тация, защото конят можел да притежава „интелигентността дори на 
един министър“12. Всъщност този визуален „зоополитикон“ (Аристотел) е 
нов за България, но не е особено сполучлив, доколкото Божинов не е отяв-
лено сатиричен карикатурист или поне в шаржовете си той не достига 
до безпощадността и омразата, струящи от текста на Кунев. Все пак се 
е постарал политиците-животни да се разпознават от читателя, но ви-
зуалното им уподобяване невинаги е художествено издържано (Ил. 7а, 7б). 

Тежки са обвиненията срещу водачите на Народната партия – убий-
ства на министър-председатели (Ст. Стамболов), на писатели (Ал. 
Константинов), измами над първия ни княз Ал. Батенберг, унищожаване на 
Българската конституция и т.н., но Александър Божинов сякаш не се ин-
тересува от жестокостта, която му предлагат сюжетите от разказите 
на Ланчелото – той избира несъществени детайли в някои от тях, които 
му се струват по-интересни – например турчина в разказа Небесният съд 
над Велзевула – изглеждащ като една истинска гротеска, „хващаща“ ведна-
га окото, за разлика от безлично рисувания като бухал Велзевул13 (Ил. 8). 
Сякаш художникът се дистанцира съзнателно от прякото конфронтиране 
на автора с неговите политически опоненти. Острата карикатурност е 
отстъпила пред хроникьорското илюстриране. И в нея липсва мрачната и 
злостна сатиричност на повествованието. 

В Музей на българските добродетели Божинов рисува „на фолио“ отделни 
атрибути, които пародират уличаващи артефакти за народняците като 
например плика от завещанието на Евлоги Георгиев, „джубето14 на един 
еленски чорбаджия – праотец на консерваторите-народняци“, благодар-
ствени адреси, свещи, восъчни фигури, конски подкови, пушки, калпаци и 
ботуши, превърнали се от музейни експонати в знаци на моралната дегра-
дация на народняшките партизани. Но съзнателно е пропуснал да нарисува 

11  Впрочем тя тръгва още от в. Българан (1905), където под един негов шарж от Ал. Божинов 
четем стих от Делибаш (Ал. Кипров), в който е наречен „конски делия“, т.е. вид османски 
военен от XVIII–XIX в., занимаващ се с грабежи, но и буен човек. Там рисуваният шарж все 
още не е конеподобен.
12  По това време М. Маджаров вече е бил министър в правителство на К. Стоилов 
(1894–1899). 
13  Велзевул не е кой да е, а политикът Григор Начович – под това име се среща още във 
фейлетони на Алеко Константинов. Политическата му кариера е забележителна – минис-
тър е в много правителства, зам. кмет, кмет на София, дипломатичен агент в Букурещ, 
Константинопол и др. Урежда отношенията на България с Османската империя след 
Илинденско-Преображенското въстание. Според историка Андрей Пантев прякорът му е 
даден заради „йезуитството“, „двуличието“ и „неискреността“ му. Вж. (Nachovich 1999: 10).
14  Джубе – дълга горна дреха от сукно, обикновено подплатена с кожа.
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„ятаганите, с които е посечен Стамболов“ – документирането на зловещи 
атрибути не е в бохемската природа на художника и със сигурност го е 
отблъсквало (Ил. 9).

В следващия разказ Божинов илюстрира убийците на Ст. Стамболов 
като маймуни, които играят дяволско хоро, след като са взели своето пъ-
клено решение за смъртта му – в текста водачите на Народната партия 
умуват как и кой да извърши убийството, а изпълнителите и полицията 
са споменати като техни помощници. Но именно зловещността на този 
разказ е убягнала на илюстратора – веселието на дяволите е показано 
чрез маймунския смях и нищо повече. Липсва осъдителната оценка в илюс-
трацията именно тази, която надделява в разказа на Ланчелото, и която 
не вдъхновява Божинов за развихрянето му в гротескно-сатирична интер-
претация (Ил. 10). 

Разказът, осмиващ Иван Вазов като млад съдия в Берковица, е придру-
жен от сполучлив съвременен шарж на поета и една илюстрация на персо-
нажа Мада Мудрин с неговото куче – убиец на агнета, осъдено на смърт 
чрез обесване от съдията Дормидолски (Иван Вазов). Божинов отново 
предпочита да заобиколи конкретността на сюжета и вицовата стра-
на на разказа (Ил. 11а, 11б). Интересува го именно селянина – опърпан, 
отруден, смешен в своята простотия и наивност, както и кучето, кое-
то странно как е изяло две овце, ако съдим по жалката му външност (Ил. 
12). Божинов се е вдъхновил от селския типаж и сякаш жлъчната сатира 
към младия Вазов, завършваща с латинската сентенция Fiat justitia, ruat caelum 
(Нека да има правосъдие, дори небето да падне) изобщо не го интересува. По по-
вод на рисувания селянин Максимилиян Киров изказва една основополагаща 
идея – „Тези хибридни (подчертаването мое – М. Г.) по своята жанрово-гра-
фична характеристика рисунки на Божинов са първи предвестници на една 
жанрова (в смисъла на битова – бел. М. Г.) линия в нашата илюстрация, коя-
то ще се съхрани непокътната през всичките етапи от нейното по-късно 
развитие“ (Kirov 1984: 72). Той обръща внимание върху взаимодействието 
между публицистичната графика и книжната илюстрация, което в този 
ранен период е много плодотворно за двата обособяващи се вида в прилож-
ната ни графика. Киров акцентира върху „роднинството“ на Мада Мудрин с 
шопите Пижо и Пендо, намирайки протообраза им в тази книжка, макар че 
Божинов ги визуализира най-рано още в Българан. Все пак той е прав в твър-
дението си, че през тези десетилетия се избистрят както характерите, 
така и образите им. А пътят, който двата популярни персонажи следват 
е: от хумористичния вестник през сатирични книги като Конско евангелие 
за народняците до излязлата чак през 1917 г. (1918, второ издание) стихо-
творна творба Пижо и Пендо с автори Елин Пелин и Александър Божинов15. 

15  Пижо и Пендо до такава степен стават необходими на българския читател, че се рад-
ват на много издания. В петото им издание техен илюстратор е Райко Алексиев, който 
обаче следва канона, създаден от Божинов и рисува илюстрациите без особена страст, 



19

Двамата шопи стават нарицателни герои и се използват в много карика-
тури не само от създателя им.

В заключение ще предложа една своя хипотеза. Книжката, която е 
струвала само 1 лв. и е била в джобен формат, т.е. била е добре раз-
пространена, е дала едно заглавие, превърнало се в идиом, чиято свърза-
ност с него днес никой не си спомня. Крилатостта на фразата „конско 
евангелие“16 е безспорна и досега в разговорната реч – корицата на тази 
книжка онагледява фразеологизма чрез образа на Ланчелото, четящ кон-
ското евангелие, наставляващ и назидаващ народняците. Налице е пароди-
ране на евангелското четиво и неговата религиозно-дидактична функция 
за миряните, когато части от него се четат ритуално в църквата по 
време на богослужение. В илюстрацията на корицата се откроява „кон-
ската глава“ на Михаил Маджаров, генерализираща авторовата идея на 
целия текст, че всички народняци са прости животни, и че това евангелие 
не е обикновено, а конско (т.е. предназначено за политическия добитък)17. 
Събрал край себе си народняшката менажерия, Ланчелото се опитва да я 
засрами и вразуми. А всъщност да просвети младото поколение за низкия 
партизански морал на народняците, за лошия им пример в политическия 
живот, каквато е истинската му цел. Това е първата репетиция на Трифон 
Кунев в политическата сатира, която той ще практикува до края на жи-
вота си с още няколко подобни книги. Техен венец ще бъде Ситни дребни като 
камилчета (1946)18. С Конско евангелие за народняците обаче авторът дава своя-
та най-ранна заявка за това, че ще остане винаги непримирим към полити-
ческите безобразия и погазването на демократичните граждански права, 
независимо кой е на власт в модерна България. Ефектните илюстрации на 
приятеля Божинов и тяхната необичайност допринасят за бързата попу-
лярност на тази предизвикателна книга и очертават бляскаво бъдеще за 
карикатурната илюстрация у нас.

но и без опит да излезе от него.
16  В контекста на появата му трябва да споменем факта, отбелязан саркастично и в 
самата книга, че през 1909 г. Светият Синод издава четвероевангелие, над чийто пре-
вод на новобългарски се трудят известни български учени, някои от които с народняшки 
убеждения.
17  Известен и до днес употребяван е друг фразеологизъм, вероятно отнасящ се към съ-
щото идиоматично родословие – „коне с капаци“, т.е. ограничени хора, чиито възгледи не 
подлежат на промяна. 
18  Книгата съдържа фейлетони, в които авторът се бори за демократични свободи 
в условията на задушаване на народните демокрации от тоталитарния режим по 
съветски образец. След издаването на фейлетоните в отделна книга Тр. Кунев е пребит 
на пл. „Славейков“ и арестуван в Централния софийски затвор, като е държан там без 
присъда няколко месеца, а после е осъден на 5 години затвор. Вж. (Trifonova 2001; Doynov 
2020: 11-116). 
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1. Александър Божинов. Корица на Конско евангелие за народняците, 1910

Alexander Bozhinov. Reading the Riot Act to the Populists, cover, 1910

2. Авторът Трифон Кунев като Ланчелото в разказа Монолог на един народняк

The author Trifon Kunev as Lancelotto in the short story A Monologue of a populist

3а. Александър Божинов. Шарж на Иван Пеев-Плачков

Alexander Bozhinov. Caricature of Ivan Peev-Plachkov

3б. Фотография на Иван Пеев-Плачков

Photograph of Ivan Pееv-Plachkov
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4а. Александър Божинов. Карикатурна илюстрация с Ланчелото (Трифон Кунев)  

Alexander Bozhinov. Caricature illustration with Lancelotto (Trifon Kunev)       

4б. Фотография на Трифон Кунев

Photograph of Trifon Kunev

5a. Александър Божинов. Карикатурна илюстрация към разказа Преподобного Феодора Рижаго

Alexander Bozhinov. Сaricature illustration to the short story The Reverend Theodore The Red-haired

5b. Фотография на Теодор Теодоров    

Photograph of Tеodor Tеodorov  
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6. Александър Божинов. Илюстрации към разказа 
Преподобного Феодора Рижаго

Alexander Bozhinov. Сaricature illustrations to the short story 
The Reverend Theodore The Red-haired

7а.  Александър Божинов. Шарж на Михаил Маджаров

Alexander Bozhinov. Caricature of Mihail Madzharov

7б.  Фотография на Михаил Маджаров 

Photograph of Mihail Madzharov  
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8. Александър Божинов. Карикатурна илюстрация с Григор Начович като 
Велзевул Всебългарски

Alexander Bozhinov. Caricature illustration of Grigor Nachovich as Beelzebub of All Bulgaria

9. Александър Божинов. Карикатурни илюстрации към разказа 
Музей на българските граждански добродетели 

Alexander Bozhinov. Caricature illustrations to the short story A Museum of Bulgarian Civil Virtues

10. Александър Божинов. Карикатурна илюстрация към разказа Съдбоносно решение

Alexander Bozhinov. Caricature Illustration to the short story A Crucial Decision
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11a.  Александър Божинов. Шарж на Иван Вазов 

Alexander Bozhinov. Caricature of Ivan Vazov

11б. Фотография на Иван Вазов

Photograph of Ivan Vazov

12. Александър Божинов. Илюстрация към разказа Поетическо правосъдие

Alexander Bozhinov. Illustration to the short story Poetic Justice
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Summary

In the early twentieth century, Bulgarian literature saw collections of satirical short 
stories, parodying and deriding the mores of the political parties in Bulgaria’s political 
life. Especially attractive to the public were those illustrated with caricatures. What 
we have here is direct interaction between art (author) and the society (consumer), 
while the figure of the illustrator is the intermediary. One of the earliest illustrated 
Bulgarian collections was Reading the Riot Act to the Populists by Trifon Kunev (1910). 
It contains satirical short stories of the type of feuilletons about the leaders of 
the People’s Party, who were Russophiles and the main opponent of the then 
incumbent Democratic government (1908–1911). Its political and propagandic 
purpose is unquestionable and entirely in the vein of the then uncivil political mores 
seeking to make a laughing stock of the opponent. The author Trifon Kunev, a 
poet and journalist, focused on caricaturing the leaders of the People’s Party: 
Teodor Teodorov, Mihail Madzharov, Ivan Peev-Plachkov, Ivan Evstr. Geshov, etc. 
The members of the People’s Party were accused of thefts and robberies, of 
lacking patriotism and compassion, of disgrace, malice, tactlessness, stupidity, 
financial fraud, incompetence, treachery, etc. The earliest Bulgarian caricaturist 
Alexander Bozhinov made the 48 illustrations. They are a salient example of using 
caricatural devices in the illustrations of politically tinged literary works. The article 
deals in detail with Bozhinov’s attitude towards the text he has illustrated, arriving at 
the conclusion that the illustrator was far from putting as much spite and revenge 
as the author did. In his illustrations he appropriately used the colourful looks of 
the author as the main character, while the leaders of the People’s Party are liken, 
both textually and visually, to domestic animals having the human traits of the 
leaders. The article takes a closer look at the question of the visual interpretation 
of the text and states a hypothesis about the origin and meaning of the oxymoronic 
saying “tongue-lashing” (in Bulgarian the literal phrase is “horse upbraiding”), which 
became the title of the collection of short stories, and remained popular in the 
Bulgarian jargon vocabulary until nowadays.



27

Изкуствоведски четения 2022. Изкуство и общество

Непроученото наследство на Пенчо Георгиев.
Илюстрациите към поредицата Художествена библиотека – Древна 
България

The unexplored legacy of Pencho Georgiev. 
The illustrations for the Artistic Library – Ancient Bulgaria series 

Станислава Николова1

Софийска градска художествена галерия

Stanislava Nikolova 
Sofia City Ar t Gallery

Абстракт: Статията разглежда илюстрациите на Пенчо Георгиев, част от творческия 
му път на развитие. Активното му присъствие се откроява в оформлението на различни 
печатни издания през 1920-те и 1930-те години. Анализират се оригинални тушови рисун-
ки към отделни илюстрации, публикувани в печата, които се коментират за първи път 
в настоящото изследване. Специално внимание е отделено на няколко книжки, оформени 
от Пенчо Георгиев, както и на илюстрациите му за Художествена библиотека – Древна България.

Ключови думи: Пенчо Георгиев, илюстрация, графика, книги за деца, периодика за деца, 
сценография

Keywords: Pencho Georgiev, illustration, graphics, books for children, periodicals for children, 

scenography

На моя баща

Творчеството на Пенчо Георгиев попада на границата между две де-
сетилетия и е пример за художествените процеси в българското изкуство 
между двете световни войни. За сравнително краткия си живот (1900–
1940) той постига забележителни успехи в различни области – в живопис-
та, графиката, в сценографиите на пиеси и опери, в приложната сфера 
– създава илюстрации, плакати, реклами, стенописи и др., утвърждавайки 
името си на талантлив художник. С интереса към родното и декоратив-
ното Георгиев се включва в развитието на българския модернизъм през 
20-те години на ХХ век, а през 30-те години обогатява тематиката на 

1  Stanislava Nikolova, PhD, is an art historian, curator at the Sofia City Art Gallery. Her interests are in the field of Bulgarian 
painting, graphics and sculpture from the first half of the twentieth century. She participated in various exhibition projects, 
including Pencho Georgiev: Between Theater and Life (2020 SGHG); Enchanted Kingdom. 130th Anniversary of the Birth 
of Nikolay Raynov (2019 Sofia City Art Gallery); Between tradition and modernism. Images of the Native in Bulgarian Art 
from the 1920s (2018 Sofia City Art Gallery); Georgi Zhelezarov. Between Algeria and Sofia in search of light (2017 SGHG); 
Tsanko Lavrenov – among the modern and the canon (2016 Sofia City Art Gallery); Zlatyu Boyadzhiev and the Baracites 
(2013 Sofia City Art Gallery); Ivan Nenov (1902–1997) (2012 Sofia City Art Gallery) and so forth. She is an author of 
catalogs, scientific publications and various articles.

E-mail: stanislavanikolova@sghg.bg
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картинното и полето на новите търсения, свързани с предметността2. 
Мястото му на художник-сценограф, участващ активно в модернистично-
то направление, се затвърждава през 30-те години на ХХ век. Театърът е 
негова мечта още от студентските години, но той се превръща и в зло-
щастна съдба3.

До момента творчеството на Пенчо Георгиев е разгледано от редица 
изкуствоведи4, но все още се откриват непроучени творби, каквито са не-
говите илюстрации. Сред първите изцяло оформени от художника книги са 
Червеният Фенер (1925) от Николай Фол, Мадарският конник (1926) от Димитър 
Панчев, Иглики (1926) от Емануил Попдимитров, както и започналото през 
1927 г. издание на съчиненията на Максим Горки от издателство Игнатов 
и др. Участва с тушови рисунки и в различни периодични издания, сред тях 
и отделни броеве от поредицата Художествена библиотека – Древна България 
(1928–1929), които са обект на настоящото изследване5. Юбилейната из-
ложба Пенчо Георгиев. Между театъра и живота, посветена на 120 години от рож-
дението му, представена в залите на СГХГ през 2020–2021 година, бе по-
вод да преосмислим художественото наследство на автора (Nikolova 2021: 
4-14). При проучването и издирването на материали за изложбата бяха от-
крити и няколко оригинални тушови рисунки към отделни илюстрации, пуб-
ликувани в печата, които тук ще бъдат анализирани за първи път.

През последните години детската илюстрация отново попадна във 
фокуса на изкуствоведския интерес6. Наблюдава се тенденция за популя-
ризиране на редица наши художници, работили в тази област. Открояват 
се имената на Стефан Баджов, Харалампи Тачев, Александър Божинов, 
Николай Райнов и по-младите поколения – Иван Пенков, Иван Милев, Пенчо 
Георгиев, Илия Петров, Бинка Вазова, Никола Тузсузов, Георги Атанасов, 
Вадим Лазаркевич, Цанко Лавренов, Данаил Дечев, Дечко Узунов и др., 

2  Ирина Генова разглежда подробно противопоставянето на „декоративно“ и „картинно“ в 
творчеството на Пенчо Георгиев (Genova 1992: 73-89).
3  През 1928 г. Пенчо Георгиев печели конкурс в Държавната художествена академия 
за едногодишна стипендия и специализация в чужбина. В протокол от заседанието на 
Академичния съвет изрично е упоменато желанието му да изучава театрална декорация 
(CSA, f. 177K, inv. no. 3, a.u. 172, 24). През 1940 г. загива в нелеп инцидент в асансьорната 
шахта на Народния театър. Тогава той е само на 40 години.
4  (Skitnik 1941: 2-5); (Avramov 1975: 2-3); (Avramov 1981: 1); (Lamar 1960: 2-5); (Marinska 1996: 
201-207); (Marinska 2015: 3-31); (Genova 1992: 73-89); (Velcheva 1971: 14-19); (Mircheva1976: 14-
17); (Koleva 2020); (Nikolova 2021: 4-14)  и др.
5  Изказвам благодарността си към Иво Райков, който предостави за целите на изследва-
нето голяма част от поредицата от личния си архив.
6  Тук визирам дългосрочния проект на Института за изследване на изкуството към БАН – 
Българските художници за деца с ръководители гл. ас. д-р Мария Митева и гл. ас. д-р  Катерина 
Гаджева. Към момента като част от поредицата са издадени книги за художниците: 
Стефан Баджов, Бинка Вазова и Иван Пенков – Вж. (Miteva 2014); (Nikolova 2021); (Kuklata. 
Obrazovatelni i hudozhestveni aspekti 2020), също и специално посветен брой на детската 
илюстрация: (Art Studies Quarterly 2019).
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оставили великолепни примери за стил и вкус към оформлението на изда-
нията за малките. Тук ще припомня разцвета на периодиката за деца, за-
почнал през 1920-те и бурно разраснал се през 1930-те години. Процесите 
са отразени и анализирани в дълбочина от редица изследователи в съвре-
мието ни7. Сред основните фактори за подема са Законът за детската 
литература от 1920 година, нарасналите нужди на образователната сис-
тема, увеличеният брой на печатниците и потребителите, дейността 
на издателството на Министерство на народната просвета и на реди-
ца частни издателства – Паскалев, Чипев, Стоян Атанасов и АД Хемусъ, 
които допринасят за разцвета и масовото разпространение на детска-
та литература (Miteva 2019: 21). През този период се оформят и отделни 
библиотеки и поредици: Историческа Библиотека, библиотека Натурофилософски 
четива, библиотека Древна България, а също и поредица от детски романи, 
романи в картини и др. издания (Marinska 1996: 126-131). Появяват се и ре-
дица илюстровани детски списания: Детска радост, Детски свят, Светулка и 
др. В тях се изявяват Стефан Баджов, Харалампи Тачев, Васил Захариев и 
още много други художници. Създава се възможност да се покрие по-голям 
брой читатели в ученическа възраст, като съществено се увеличава бро-
ят на периодичните издания за деца и юноши (Miteva 2019: 21). В стилово 
отношение българската илюстрация през 1920-те години има своите спе-
цифики и не е еднородна. В началото доминира символистично-сецесион-
ният подход, преобладава линеарният, често декоративен почерк. Не липс-
ват обаче и експресионистични решения, каквито наблюдаваме например 
в илюстрациите на Сирак Скитник. През втората половина на периода се 
забелязва нова визуалност, различна от сецесионата стилистика, свърза-
на с пространствената сложност на изображението. Тя е привнесена от 
младото поколение художници – Пенчо Георгиев, Георги Попов-Джон, Илия 
Петров, Иван Пенков, Дечко Узунов и др., които стават по-конструктивни 
и синтетични по отношение на пластичния език, с наклонност към раз-
гърната картинност, свързана със съдържателността, с отношение към 
предметно-пространствената среда8.

Илюстрациите на Пенчо Георгиев са важна част от творческия път 
на художника. Активното му присъствие се откроява в оформлението на 
печатни издания от 1920-те и 1930-те години – списания, книги, учебни-
ци и учебни помагала. Семейният архив на художника е запазил спомен за 
интересен момент на познанство, свързан с ученическите години на мла-
дия творец. Посвещение върху началната страница на Вечната и святата от 

7  Вж. (Kraev 1918: 165); (Mavrodinov 1930: 108); (Kirov 1983: 48-84 ); (Marinska 1996); (Genova 
2004); (Genova 2016: 189-203); (Miteva 2019: 19-26); (Georgieva 2019: 15) и др.
8  Ирина Генова разглежда подробно значението на „картинно“ по отношение на съдържа-
телността. Важно е навлизането на предметното пространство през 30-те години и 
взаимодействието между фигура и среда в изобразителното пространство. Картината 
се осмисля като предмет и същевременно се проявява интерес към включването на пред-
метното пространство. Вж. (Genova 1992: 80-84).
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Елисавета Багряна9, разкрива връзка между двамата – „На Пенчо Георгиев, 
моят бивш ученик за спомен. Русе, 28.01.1928“, подпис: Е. Багряна. От да-
тата на посвещението става ясно, че книгата е била подарена на худож-
ника по време на неговата съвместна изложба в Русе, заедно с художни-
ка Димитър Диолев, състояла се през януари в сградата на Столарското 
училище. Поетесата е била учителка на Пенчо Георгиев в Мъжката гим-
назия във Враца, когато за кратко през 1915/1916 г. замества свои колеги, 
заминали за фронта10. Тя е авторка и на много стихотворения за деца, 
събрани в сборниците Търкулната годинка (1931), Звездички (1938), Чудната елха 
(1942) и др. В спомените ѝ откриваме хвалебствени думи за него, както и 
за Иван Табаков, близък приятел на Георгиев, също ученик на поетесата: 
„Незабравими за мен ще останат излетите с моите ученици сред кра-
сивите околности на града. Там ние пеехме, рисувахме и се веселяхме не 
само като на „тифирич“, както казват врачани, но и установявахме най-
съдържателен духовен обмен помежду си. [...] С най-голяма обич си спом-
ням за четирима от моите ученици: Димитър Ненов – пианист и един от 
най-талантливите български композитори, Иван Табаков – художник, от 
който имам може би най-хубавия си портрет, Пенчо Георгиев – известен 
български художник, […] Арсени Лечев – цигулар, основател на един от 
първите квартети в България“ (Todorova 2010). Очевидно писателката се 
е гордеела със своя талантлив ученик, а досегът с нея е оказал влияние 
върху ранното му личностно развитие и отношение към литературата.

Изявите на Пенчо Георгиев в областта на полиграфията започват още 
от студентските му години. Едни от най-ранните илюстрации на худож-
ника са публикувани в месечното илюстровано списание за деца Детски свят 
(издавано 1924–1927), в което главно участие има проф. Стефан Баджов. 
Той е художник – редактор, а сред колегията на изданието са Димитър 
Чолаков и Христо Спасовски11. Ако разгледаме внимателно списанието, ще 
открием, че сред илюстрациите, кориците и винетките на Баджов, се по-
местват и работи на негови студенти, намерили поле за изява в някои 
от броевете. Срещаме имената на Ангел Монев, Никола Тузсузов, Сабина 
Вазова, Пенчо Георгиев и др. Често пъти ролята на преподавателя, създал 
определена база за развитие у студентите, се оказва подценена, а този 
изключително важен период на черпене и натрупване на знание от учите-
лите – много бързо забравян (Miteva 2014: 195). Важно е, преподавателят 
не само да покаже път, но и да даде поле за изява и да насърчи. Без съмне-
ние в това отношение проф. Стефан Баджов се оказва истински учител за 
своите възпитаници. Пенчо Георгиев постъпва на обучение през 1920 г., в 

9  Изказвам благодарността си на Йоти Зицман-Георгиева, дъщеря на художника, която ми 
предостави снимки на произведението.
10  За този период във Враца Вж. (Todorova 2010).
11  Стефан Баджов заявява своето място не само като участва в художественото оформ-
ление на списания, но и като редактор – художник и на книги. Вж. (Miteva 2005: 337).
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декоративния отдел при професора. Справя се отлично и специализира още 
три години в Специалния отдел по декоративно изкуство при Баджов – до 
1925 г. Именно там, в Художествената академия, получава и подготовка-
та си в областта на изкуството на книгата. Научавайки за важната роля 
на книжното тяло – формат, шрифт, съотношение текст – илюстрация и 
т.н., Георгиев прави и първите си рисунки за сп. Детски свят. Най-ранната 
подписана от него илюстрация, поместена в списанието, е от 1924 г., ко-
гато той е студент четвърта година12. Илюстрацията е към народната 
песен Стоян се на мъртъв престори и представя смъртник на смъртно ложе. 
Композицията е поместена над заглавието, решена е декоративно и раз-
гърната картинно. Темата за смъртта ще занимава дълго художника и 
по-късно в творчеството му ще се появят други работи с подобен сю-
жет – темперната композиция На смъртния одър (ок. 1927 г., Национална ху-
дожествена галерия) и графичният вариант в офорт На смъртния одър (ок. 
1926–1927 г., Национална художествена галерия), както и Смъртта на детето 
(в неизвестност, участвала в Есенния салон в Париж 1929 г.)13 и др. През 
следващите години в детското списание ще открием още няколко илюс-
трации от Пенчо Георгиев14. Стилизирани и схематични, разположени меж-
ду текста и имащи предимно декоративна функция, всички са подписани с 
цялото му име или само с инициали „П. Г.“, поставени в краищата на изоб-
разителното поле. Все още студент в специалния отдел по декоративно 
изкуство, художникът се изявява като отличен ученик. Професор Стефан 
Баджов проявява и лично пристрастие, засвидетелствано в писмо до се-
мейството и в статии, в които изтъква неговите успехи15. 

Като добър илюстратор Пенчо Георгиев се представя още през 1920-
те години. Сред първите, изцяло оформени от него книги, е Червеният фенер 
от Николай Фол (1925) (Ил. 1), отличаваща се с оригинални и експресивни 
изображения16. Във фонда на Художествената галерия във Враца са запазе-
ни две гравюри – към разказите Червеният фенер (Ил. 2) и Жълтата стая (Ил. 3), 
заведени като Етюди, без да е била известна тяхната принадлежност към 
литературната творба. Работите са изпълнени професионално, с усет към 
графичната техника, разгърнати картинно, с взаимодействие между фигу-
ра и среда. Поради малките си размери (15 х 14 cm и 12 х 14 cm), графичните 

12  Илюстрацията е публикувана в сп. Детски свят, 1924, № 3, 12.
13  През 1929 г. Пенчо Георгиев участва в Есенния салон в Париж с няколко работи, сред ко-
ито Селско погребение и Село, както и работата Смъртта на детето (Nikolova 2021: 8, 114, 115).
14  Негови илюстрации може да се видят в сп. Детски Свят, 1924, № 4, 13; сп. Детски Свят, 
1924, № 8, 8; сп. Детски Свят, 1925–1926, № 1, 11; илюстрации към Деян Овчар; сп. Детски Свят, 
1925–1926, № 4, 13.
15  В ЦДА е запазено писмо от Стефан Баджов до майката на Пенчо Георгиев и статия по 
повод успехите, постигнати в Париж при специализацията на художника и участието му в 
Есенния салон (Nikolova 2021: 5).
16  До нас са достигнали някои от илюстрациите, изпълнени като гравюри на дърво, съхра-
нени във фондовете на Националната художествена галерия и РИМ – Враца.
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композиции имат особено експресивно излъчване. Едрите щрихи създават 
допълнително примитивистично усещане. Разположени над заглавието 
на съответния текст, тези гравюри притежават характерен пластичен 
език, чиято изразителност има силно въздействие върху зрителя. Като 
се изключи възможността да се видят публикувани в изданието, те мо-
гат да бъдат възприемани и като кавалетни произведения. Това е и една 
от причините илюстрацията към корицата на книгата да е сметната за 
самостоятелна творба, видяна извън обичайната си функция и заведена 
като Улица във фонда на Националната галерия. Изпълнена в дърворез, към 
настоящия момент работата е без датировка. Ако сравним двуцветна-
та корица с графичната композиция ще видим, че тя е една и съща. Може 
би художникът е използвал дървената матрица, за да я отпечата и като 
самостоятелно произведение, експериментирайки в графичната техника. 
Въпреки лошия отпечатък, гравюрата е достигнала до нас и е част от 
работата му на илюстратор, а принадлежността ѝ към Червеният фенер и 
допускането на 1925 година като “terminus ante quem”17, ще допълни инфор-
мацията за нея.

През същия период Пенчо Георгиев създава и оформлението на 
Мадарският конник от Димитър Панчев (1926) – стимулиращо фантазията и 
открояващо се с оригиналност и пластика. Той е автор и на изображени-
ята към Иглики от Емануил Попдимитров (1926), Бунтовник 1879 от Владимир 
Русалиев (1927) и др. Участва с тушови рисунки и в отделни броеве на 
поредицата Древна България (1928–1929), а докато пребивава в Париж, съз-
дава илюстрациите към Майка и Тома Гордеев от Максим Горки (1929), както 
и към Божи дарове от Георги Райчев (1930). Цветна, тушова рисунка към 
разказа Трепетлика от сборника Божи дарове, се съхранява в графичния фонд 
на Националната галерия (Ил. 4). Изображението впечатлява с майстор-
ска линия, създаваща усещане за лекота. Представено е Христовото 
разпятие, около което са групирани хора. Фигуралната композицията е 
S-образна, предпочитана често от Георгиев. Лаконично решена, чрез схе-
матичност и висока степен на условност, тази илюстрация е изпълнена 
с лекота и не натоварва с присъствието си страницата. Подобен подход 
запазва четливостта на изображението при репродуцирането му в умален 
мащаб, а цветовата комбинация от жълто, червено и черно, допълнително 
създава усещане за изисканост и ефирност. В много от илюстрациите 
на Пенчо Георгиев можем да открием типични образи и лица, представени 
и в неговата живопис – майки с деца и жени с черни забрадки, оплаква-
щи починалите си близки, гъдулари и персонажи от българския фолклор. 
Повечето от тях са изпълнени в сецесионната, декоративна стилистика, 
при която линията има основна функция, но стилът им се приближава и към 
експресионизма.

17  Тук визирам 1925 г. като крайна точка за създаване на творбата, която най-вероятно е 
изработена ок. 1925 и няма как да е по-късна от упоменатата година.
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През пролетта на 1932 г., след специализация в Париж, Пенчо Георгиев 
се завръща в България. Натрупаният опит, увереност и самочувствие му 
помагат в бъдещата дейност на художник, приложник и сценограф. През 
същата година се присъединява към Дружеството на новите художници, 
което ще бъде водещо в българския художествен живот през 30-те го-
дини. През 1935 г. заедно с Илия Бешков, Маша Живкова-Узунова, Никола 
Тузсузов и др., учредява ARS – първата по рода си Къща за приложни изкуства 
– Арс18. Групата събира около себе си много съмишленици. Къщата привли-
ча като сътрудници и други видни български интелектуалци – художни-
ци, скулптори, архитекти, писатели, музиканти и пр. Сред изявите на Арс, 
в която Георгиев участва заедно с Илия Бешков и Георги Попов – Джон, 
е работата по книгата Сватбата на Мишока Мики от Николай Фол (1935)19. 
Удивително е стилното и цялостно оформление на изданието, въпреки че е 
дело на трима автори. Всеки от тях успява да влезе в общата стилистика 
на книгата, придържайки се към конкретните детайли, за които отговаря. 
Винетките към всяка от главите са направени от Илия Бешков, няколко 
цветни илюстрации са дело на Георги Попов, а корицата и останалата 
част от цветните и черно-белите изображения, са изработени от Пенчо 
Георгиев. 

***

Сред непроучените до момента илюстрации от Пенчо Георгиев са и 
тези към поредицата Художествена библиотека – Древна България. Изданието 
е предназначено за широка публика, включваща и детската аудитория. 
Поредицата излиза от 1928 до 1943 г., два пъти месечно, под редакцията 
на Петър Карапетров20, като на година излизат 24 книжки. Библиотеката 
е препоръчана от Министерство на войната (което е изрично упоменато 
върху титулната страница на всеки брой) и е разрешена от Министерство 

18  Къщата е регистрирана на 15.02.1935 (CSA, f. 712K, inv. no. 1, a.u. 46, 5). Сред дейностите 
ѝ е организирането на изложби. През декември 1935 г. ARS урежда ретроспективна излож-
ба, посветена на Новото българско изкуство, която цели да покаже най-значимите авто-
ри. Представени са над 70 творби на Иван Ангелов, Гошка Дацов, Йордан Кювлиев, Иван 
Милев, Никола Петров и Жул Паскин. За изложбата вж. (Dimitrova 1996: 9).
19  Някои от илюстрациите към изданието, както и илюстрации към Божи Дарове на Г. Райчев 
(1920), са публикувани – вж. (Portal kultura 2013).
20  Петър К. Карапетров (1900–1980) е родом от Казанлък, писател, завършил право и дип-
ломация в Софийския университет Св. Климент Охридски (1922), а по-късно специализира в 
Париж (1937). Едва 22-годишен, Карапетров основава и е главен редактор на първите фил-
мови издания в България – Кинозвезда и Киновестник. Директор е на Държавната печатница в 
София (1929–1930). Главен редактор на сп. Нов свят (1921–1926), създател и уредник на из-
дателство Древна България (осн. 1926), издателство Български исторически романи и Периодическа 
историческа библиотека. Първата си творба публикува в библиотека Искрица (Казанлък) през 
1921 г. Автор на сто тридесет и две книги – разкази, повести, романи. Вж. (Karapetrov 
2016). 



34

на просветата с протокол към Комитета за детска литература от 
1926 г. Сред основните цели на издателите е пробуждането на национал-
ния дух в следвоенния период. Задачата, която си поставят, е да „запозна-
ят читателя с историята“, да го научат да обича „славното минало“, чрез 
„малки популярни разкази, богато илюстровани моменти преди падането 
под турско робство“. Отбелязано е, че „библиотеката е единствена по 
рода си у нас“ (Karapetrov 1928: 66). Тези интереси съвпадат и с държавна-
та политика особено в периода на авторитарно управление, позволяващо 
да се привлекат нужните професионалисти, за да се насочи техният та-
лант към достигне на търсеното „издигане на нацията“ във всички сфери 
на културата, на изкуствата и особено в учебните помагала, книгите и 
периодиката за деца (Miteva 2019: 22). До голяма степен това определя 
съдържателните аспекти и художествения облик на изданието. Включени 
са творби от български писатели, публикуват се записани народни пес-
ни и приказки, ориентирани към славното минало на България. Сред съ-
трудниците на списанието са Христо Казанджиев, Емануил Попдимитров, 
Димитър Бабев, Ангел Каралийчев, Людмил Стоянов, Николай Фол, Цветан 
Минков, Сава Драгостинов, Владимир Полянов, и др. За поредицата ра-
ботят и изтъкнати художници от периода на 20-те и 30-те години на 
ХХ век като Дечко Узунов, Димитър Гюдженов, Минчо Никифоров, Стоян 
Велков, Никола Кожухаров, Иван Енчев – Видю, Борис Стефчев, Александър 
Стаменов, Пенчо Георгиев, Ненко Балкански, Илия Петров, и др. Работите 
на Пенчо Георгиев са публикувани в отделни броеве на поредицата (в пе-
риода 1928–1929), сред тях са изображения на гъдулари, жени със забрадки 
и персонажи от българския фолклор и героичен епос, отличаващи се с из-
искан рисунък, високи художествени качества и открояващ се стил. Какво 
е мястото им в контекста на илюстрацията и оформлението на книгата 
от периода, какви са техните специфики и стилови особености, какви са 
връзките със сценографията на художника? На тези въпроси ще се опита-
ме да потърсим отговори в следващите редове.

Поредицата Художествена библиотека – Древна България излиза в малък фор-
мат, с размери 15 х 11 cm, с меки корици, без претенции за луксозно изда-
ние. В книжките през първата година се поместват значително по-малко 
илюстрации – предимно винетки и заглавки, а самостоятелните изобра-
жения, каквито наблюдаваме в някои от броевете, оформени от Минчо 
Никифоров, са рядкост. Постепенно изображенията навлизат по-смело в 
оформлението, появяват се на цяла страница или като част от текста, 
поместени в него, често пъти твърде илюстративни, следващи дословно 
разказа. Съществена линия, която се поддържа в поредицата, е възпри-
емането на илюстрацията като не по-малко важен от текста елемент. 
Художественият облик на изданието се оформя от по-младото поколение 
български автори – Пенчо Георгиев, Илия Петров, Борис Иванов и др. През 
втората си година библиотеката предлага на своите читатели много 
по-богато илюстровани книжки, както отбелязват и самите издатели 
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– „около 1000 страници, подбрани разкази из нашата стара история, пре-
ди падането под турско робство, с още по-хубави картини към текста“ 
(Karapetrov 1928: 66).

Първите илюстрации от Пенчо Георгиев за библиотека Древна България 
се появяват през 1928 година, в легендата Смъртта на Момчил войвода от 
Асен Цанков (Tsankov 1928: 23, 27, 30)21. Връщането към мита, приказките 
и легендите стават предпочитана тема за много български художници и 
литератори през 1920-те години. В опитите си да намерят „родното“, „на-
ционалното“ и „българското“, те се обръщат за вдъхновение към фолклор-
ната традиция и митология. Мотиви от народното творчество, сюже-
ти, персонажи и герои от народните песни навлизат в различни области 
– литература, драматургия, музика и изобразително изкуство (Nikolova 
2018: 17-29). Популярни стават образи като Крали Марко и Момчил войвода, 
вдъхновени от юнашките песни и народния епос. Затова никак не е чудно, 
че още в началото на книжката от поредицата изрично е отбелязано, че 
„тази легенда е разработка на песента Момчил войвода (главния сборник за 
народни умиротворения на братя Миладинови)“, а „рисунките са от худож-
ника Пенчо Георгиев“ (Tsankov 1928: 4). Прави впечатление, че илюстраци-
ите са отделени на самостоятелни страници, създаващи допълнително 
естетическо чувство. Заради високата си степен на условност, която 
е част от новите модернистични вкусове на времето, тяхното графич-
но звучене се засилва. Общо три, те стоят като допълнение към разка-
за, но едновременно с това и като самостоятелни графични изображения. 
Художникът е избрал да илюстрира конкретни сюжети и персонажи от 
текста, които силно са го впечатлили. Първото изображение представя 
пеещ гъдулар, а зад него, диагонално е разгърната композиция, в която 
са подредени фигури на жени, мъже и деца (Ил. 5). Сцената отговаря на 
конкретен пасаж – „Под клонестата круша, недалеко от Манастир (село 
– бележка С. Н.), стар гъдулар извиваше напевно някаква песен за славен 
войвода. Старецът пееше за Момчил войвода. Жени и деца, па и много 
мъже, се спираха да чуят песента, що разправяше за Момчил войвода и 
за неговата храброст срещу върли душмани-изедници“ (Tsankov 1928: 23). 
Изображението въздейства силно с изчистените си и огрубени форми, 
които придават особена драматичност. Образът спокойно би могъл да 
се възприеме и като самостоятелна графична творба. Разиграването на 
тъмните и светли петна и вълнообразните линии обогатяват изгражда-
нето на композицията, която въздейства декоративно и изчистено, без 
излишна описателност. Подобно скупчване на хора може да забележим и в 
живописни работи на Пенчо Георгиев – Слепият гъдулар, 1929 (НХГ), Задушница 
(известна още със заглавието Кахърни очи), 1928 (СГХГ) и др. Темата за гъ-
дуларя добива особена популярност в периода на 1920-те години. Слепият 

21  Книжката най-вероятно е издадена през  м. август. Вътре е упоменато, че месечно се 
отпечатват по две книжки – 24 на година.
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гъдулар е пресъздаден като образ в литературно произведение на Ангел 
Каралийчев, но той често е изобразяван и от наши художници като Илия 
Петров, Иван Лазаров, Пенчо Георгиев. Гъдуларят се превръща в привлека-
телен персонаж, свързан с българското село и фолклора, с легендата и ли-
тературата, но най-вече имащ отношение – към търсенето на „родното“. 

Друга илюстрация представя Момчил войвода, който, подгонен от цар 
Костадин и войската му, се опитва да изкачи високата каменна ограда на 
дома си с помощта на дълго бяло платно, хвърлено от сестра му (Tsankov 
1928: 27-28). Илюстрацията е интересна не само заради художествените 
си качества, но защото е запазена оригиналната рисунка към нея, коя-
то е част от колекцията на Сливенската художествена галерия Димитър 
Добрович. Творбата погрешно е заведена като Звънарят по Е. Верхарен, 1926 г. 
с инв. № 821 (Ил. 6). До този момент тя не е публикувана с истинската си 
принадлежност към легендата за Смъртта на Момчил войвода по Асен Цанков. 
Имаме възможността да разгледаме по-задълбочено тушовата рисунка 
в детайли, които винаги се губят в отпечатаното изображение. Тя дава 
точна информация за размера и материала, в който художникът е изра-
ботвал илюстрациите за изданието. Рисунката е изпълнена с черен туш 
и е с размери 18 х 24,5 cm. В изданието илюстрацията е със значително 
по-малки размери – 12 х 8,5 cm. Изображението показва описания сюжет 
дори ясно личи здраво хванатото от войводата бяло платно. Фигурата е 
разположена вертикално и изпълва композицията, създавайки усещане за 
експресивност. Работата се отличава с точен рисунък, обобщеност на 
формата и съвременен за периода стилов изказ, свързан с контраста на 
черното и бялото, който я прави по-привлекателна и по-динамична.

Същият индивидуален почерк, обвързан с обобщеността на плас-
тичното изграждане, виждаме и в третата илюстрация към разказа. 
Представени са моментът на смъртта на Момчил войвода и ужасът, из-
писан по лицето на безпомощната му сестра, стояща до неговия труп. 
Лаконично решена чрез схематизация и висока степен на условност, рисун-
ката фокусира вниманието върху женския персонаж, като акцентира лице-
то и забрадената глава, придавайки допълнителен драматизъм. Подобен 
подход при пресъздаването на женските образи Пенчо Георгиев ползва в 
кавалетната графика и в живописта. Често в лицата на персонажите му 
откриваме скръбен и лиричен оттенък. Както отбелязва Сирак Скитник 
„Човешкото лице в платната му добива иконна суровост и строгост с под-
чертаните следи на дълбоко страдание...“ ( Sirak Skitnik 1941: 2). 

Напълно различни от анализираните рисунки са илюстрациите към 
Първата закана от Димитър Панталеев (Pantaleev 1928: 19). Любопитно е да 
споменем, че незнайно поради какви причини, първата винетка, с която 
започва текстът, е на Минчо Никифоров, въпреки изричното пояснение 
на съседната страница, че „рисунките са от художника Пенчо Георгиев“ 
(Pantaleev 1928: 4). Винетката се различава коренно от стила на остана-
лите рисунки, а в десния ъгъл ясно се чете подписът на Никифоров. Съвсем 
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в друга стилистика са работите на Георгиев. Илюстрациите са общо че-
тири, но се различават съществено от предходните изображения, където 
доминиращи са човешките фигури, уголемени умишлено с висока степен на 
условност в перспективата и средата. Прави впечатление, че тук подхо-
дът е друг – човешките фигури са умалени, схематично представени, за 
сметка на интериора и архитектурата, които вземат превес (Ил. 7). В 
голяма степен те приличат на рисунки, създадени за сценичен декор на по-
становка. Композиционно, фигурите и архитектурата създават атмосфе-
ра на театралност. Пространството е предадено схематично, с акцент 
върху интериора – извити арки, прозорци, колони и други елементи, създа-
ващи усещане за мащаб и дълбочина. Фигурите напомнят на актьори, об-
лечени в подходящи костюми, разположени пълноценно в пространството, 
като в мизансцен. Необходимо е да припомним, че Пенчо Георгиев започва 
своя път на художник-сценограф още през 1925/1926 г., когато изработ-
ва декорите и костюмите за постановките Иванко (Васил Друмев) и Каин 
(Вилдганс) за Български художествен театър (Кооперативен театър), под 
режисурата на Стефан Киров (Nikolova 2021: 7, 99, 100). Съвместната им 
работа се оказва изключително плодотворна и през есента на 1926 година 
Пенчо Георгиев заминава за Русе по покана на Киров. Там прекарва близо 
две години, през които активно участва в театралните сезони 1926/1927 
и 1927/1928 г. Докато е в града, изпраща и илюстрациите за библиотека 
Древна България. През този период участва в над 40 постановки, натрупвайки 
опит и увереност. Характерното обръщане към по-условното, лаконично 
пространствено-конструктивно третиране на декора, намира разнообра-
зен отзвук в неговото творчество. Включвайки се активно в развитието 
на модернистичното направление в българската сценография, той следва 
свой собствен и оригинален стил. Страстта на Пенчо Георгиев към ра-
ботата в театъра се оказва вдъхновение за нов подход в композицията и 
живописното третиране. Декоративните му картини напомнят на пред-
варително режисирани сцени от постановка. Пример за подобна интер-
претация е На смъртния одър. По същия начин и тук в илюстрациите може 
да усетим опита му на сценограф. Отделени на самостоятелни страници, 
впечатление в тях прави картинното пространство, кадрирано подобно 
на сцена. 

Ако разгледаме останалите рисунки от художника, поместени в поре-
дицата Древна България от втората година на издаване, изображенията към 
Маркова женитба от Сава Драгостинов, оправдано будят  интерес (Dragostinov 
1928: 23). Общо пет, разположени на самостоятелни страници, илюстра-
циите представят различни моменти от разказа. Още в началото на цен-
трално място и на отделен лист е разположен портретът на Крали Марко 
(Ил. 8). Представен е в профил, с дълги мустаци. Изображението впечат-
лява със своята експресивност. Изпълнен линеарно, с огрубени щрихи, об-
разът внушава допълнително усещане за суров и снажен юнак. Извън илю-
стративната си функция, това изображение приковава вниманието поради 
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силното си излъчване и характерния си пластичен език. Възприеман преди 
всичко като закрилник на българите, героичният образ на Крали Марко 
е сред любимите персонажи, част от юнашкия фолклорен епос (Nikolova 
2018: 22). Негови визуализации правят Иван Милев, Дечко Узунов, Георги 
Машев, Атанас Дудулов, Пандо Киселинчев, а в илюстрацията и графика-
та – Александър Божинов, Веселин Стайков и др. При сравнение с техните 
образи още по-ясно изпъкват качествата на графичната работа на Пенчо 
Георгиев. В разработката на човешкото лице и експресията на графичния 
изказ, той успява да извлече типичното за героя, да го локализира, претво-
рявайки го в тушовата рисунка. Останалите четири негови илюстрации 
не са така въздействащи, но те също са пример за оригинално допълнение 
на текста и за висок художествен образец.

В следващата 1929 година (трета от поредицата) са поместе-
ни финалните илюстрации за изданието, изработени от Пенчо Георгиев. 
Същата година той заминава на специализация в Париж, където след кон-
курс постъпва в ателието за приложно изкуство на Пол Лоран – Академия 
Жулиен. Художникът се завръща в България в края на 1932 г. Може би това 
е и една от причините да прекрати работата си за изданието, въпреки 
че докато е във Франция създава илюстрациите към Майка и Тома Гордеев 
(1929) от Максим Горки и Божии дарове (1930) на Георги Райчев. Факт е, че в 
следващите броеве името му не се появява повече, а към художниците на 
изданието се присъединяват Илия Петров, Борис Иванов, Ангел Стаменов, 
Ненко Балкански и др.

Последните илюстрации на Пенчо Георгиев са публикувани в пър-
ва и във втора книжка от поредицата – Куманката от П. Карапетров и 
Дъщерята на Самуила от Боян Дановски22. В тях той доказва колко напред е 
стигнал в овладяването на графичното изкуство, впечатлявайки с ориги-
налност и естетизъм. Щастлива случайност е запазила една от тушо-
вите рисунки за Куманката, съхранена в Държавна агенция архиви23 (Ил. 9). 
Представената военна сцена е част от сюжета на разказа за битката 
в двореца на Асеневци. Любопитна като графичен замисъл, композицията 
отново е решена „S“-образно. Интересна е възможността да съпоставим 
оригиналната тушова рисунка с полиграфското изпълнение на книгата. 
Вижда се как малка част от детайлите се е изгубила при възпроизвежда-
нето в печата, вследствие на равната тоналност на мастилото.

С висока художествена стойност са и тушовите рисунки към Дъщерята 
на Самуила – някои от тях биха стояли прекрасно и като кавалетни графики 
(Danovski 1929: 16, 25). Те създават усещане за съновидение, дължащо се на 
извитите, кръгообразни линии, с които авторът постига особена дълбочи-
на (Ил. 10). Илюстрациите напомнят за някои от живописните композиции 

22   Последните илюстрации към изданието са поместени в (Karapetrov 1929: 6, 9, 16, 20, 24) 
и (Danovski 1929: 16, 19, 25, 28).
23  (CSA, f. 520K, inv. no. 1, a.u. 209, p. 34)
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на Петър Дачев. В пространствено отношение, подобно чувство на про-
никновение е характерно и за сценографските проекти на Георгиев, какви-
то ще видим в запазените скици към постановката Късмет (Е. Кноблаух, с 
реж. Стефан Киров, 1926)24. В следващата, трета книжка от поредицата, 
името на Пенчо Георгиев продължава да присъства като „автор на рисун-
ките“, но изображенията не са негово дело, а на художника Борис Иванов 
(Lyulyakov 1929: 4). Свидетелства за това са стилистиката и подписът.

Илюстрациите на Пенчо Георгиев към поредицата Древна България са 
твърде различни от илюстративността на предишните оформления. Сред 
художниците от своето поколение той се отличава със силното си гра-
фично чувство, с високите си технологични умения, които засвидетел-
ства и в гравюрите на дърво, в офортите и сухата игла. Приказност, ви-
зионерство, фантазия, условност – това са част от характеристиките, 
с които можем да опишем неговите илюстрации. Освобождавайки се от 
буквализма на описателността, илюстрациите на Георгиев придобиват 
самостоятелно звучене.  „Инстинктът му на декоратор – пише за худож-
ника Никола Мавродинов –  го караше да предпочита ярките бои. Има нещо 
тъмно у него, сериозно и героично, което действува по-силно от боите 
му на детската душа… Опитът му носи силно личен характер, има нещо 
родово-българско, което е минало у него през кръвта на прадедите му. 
В Мадарският конник [...] той се потапя през старите икони в миналото и 
пресъздава героичните легенди със сила и убедителност. Навлиза в най-
съкровеното на детската душа – тайната и геройството. Другаде той 
рисува нашите селянки и селяни. Вижда ги обаче пак през праха на иконата 
и създава с тях легенди. Образите му крият винаги някаква тайна и носят 
легенда около себе си…“ (Mavrodinov 1930: 111). Пенчо Георгиев притежава 
изключително отношение към текста – той е надарен с умението да под-
бира най-подходящите моменти от него. Работата му е част от новата 
концепция в илюстрованата книга, откриваща възможност за модерния 
декоративизъм.

24  Работите са публикувани – вж. (Nikolova 2021: 84).
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1. Корица на Червеният Фенер от Николай Фол, 1925

Cover of the Red Lantern by Nikolai Fol, 1925

2. Илюстрация към Червеният Фенер от Николай Фол, 1925. Гравюра на дърво, 
15 х 14 cm, РИМ – Враца 

Illustration to the Red Lantern by Nikolai Fol, 1925. Wood engraving, 15 x 14 cm, 
Regional History Museum – Vratsa

3. Илюстрация към Жълтата стая от Червеният Фенер на Николай Фол, 1925. 
Гравюра на дърво, 12 х 14 cm, РИМ – Враца 

Illustration to the Yellow Room from the Red Lantern by Nikolai Fol, 1925. Wood 
engraving, 12 x 14 cm, Regional History Museum – Vratsa
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4. Рисунка към Трепетлика от Божи дарове 
на Георги Райчев, 1930. Туш, акварел 
върху хартия, 14 х 10 cm, Национална 
художествена галерия

Drawing to the Aspen from God's Gifts by 
Georgi Raichev, 1930. Ink, watercolor on 
paper, 14 x 10 cm, National Art Gallery

5. Илюстрация към Смъртта на Момчил 
войвода от  Асен Цанков. Художествена 
библиотека – Древна България, 1928, № 15, 4 

Illustration to the Death of Momchil voivoda by 
Asen Tsankov. Art Library – Ancient Bulgaria, 
1928, № 15, 4

6. Рисунка  към Смъртта на Момчил вой-
вода от  Асен Цанков, 1928. Туш, хартия, 
18 х 24,5 cm, Художествена галерия 
Димитър Добрович – Сливен

Drawing to the Death of Momchil voyvoda by 
Asen Tsankov, 1928. Ink, paper, 18 x 24,5 cm, 
Dimitar Dobrovich City Art Gallery – Sliven
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7. Илюстрация към Първата закана от Димитър Панталеев. Художествена библиотека – Древна 
България, 1928, № 19, 25

Illustration to the First Threat by Dimitar Pantaleev. Art Library  –  Ancient Bulgaria, 1928, № 19, 25

8. Крали Марко. Илюстрация към Маркова женитба от Сава Драгостинов. Художествена 
библиотека – Древна България, 1928, № 23, 5

Krali Marko. Illustration to Marko's marriage by Sava Dragostinov. Art Library – Ancient Bulgaria,1928, № 23, 5

9. Рисунка към Куманката  от Петър Карапетров, 1929. Туш, хартия, (ЦДА, Ф. 520, оп.1, а.е. 
209, 34) 

Drawing to the Kumanka by Petar Karapetrov, 1929. Ink, paper (CSA, f. 520, inv. no. 1, a.u. 209, 34)

10. Илюстрация към Дъщерята на Самуила. Легенда от Борис Дановски. Художествена библиотека 
– Древна България,1929, № 2, 16

Illustration to Samuel's Daughter. Legend by Boris Danovski. Art Library – Ancient Bulgaria, № 2, 1929, 16
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Summary

The text examines the illustrations by the artist Pencho Georgiev, created for the 
Ancient Bulgaria series. As a painter, graphic artist, applied artist and scenographer, 
he participated actively in the artistic life of the 1920s and 1930s and joined in 
the processes of modernisation of Bulgarian art. In the applied graphic arts, he 
creates a number of illustrations, posters, advertisements, murals, etc. Among the 
first books whose layout was done entirely by him were: The Red Lantern (1925) by 
N. Fol, The Madara Horseman (1926) by D. Panchev, Primroses (1926) by E. Popdimitrov, 
etc. He participated in different periodical editions, among them also individual 
issues of the Ancient Bulgaria library series (1928–1929), with ink drawings. Their 
place in the context of illustration art and book layout of that time period and their 
relationship with the artist’s stage designs, have been examined. The series was 
intended for a general audience and was published from 1928 to 1943, edited by 
Petar Karapetrov. Contributors to the magazine included the names of prominent 
Bulgarian writers and artists of the 1920s and 1930s.
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Илюстрациите на Борис Денев по епическата поема Чеда на 
Балкана на Кирил Христов (1928–1930)

Boris Denev’s illustrations of the poem Children of the Balkans 
by Kiril Hristov (1928–1930)

Богдалина Братанова1

Bogdalina Bratanova

Абстракт: На фона на многото разнопосочни поприща, в които се изявява големият ху-
дожник Борис Денев (1883–1969), малко встрани от изследователския интерес остава 
дейността му на приложен график и илюстратор. Целта на настоящия доклад е да на-
сочи вниманието към неговите рисунки за изданието Чеда на Балкана (1928–1930) на Кирил 
Христов (1975–1944). В текста ще бъде разгледана работата по сборника и тясното съ-
трудничество между художник и поет.

Ключови думи: Борис Денев, Кирил Христов, приложна графика от първата половина на ХХ 
век, българско изкуство от първата половина на ХХ век

Keywords: Boris Denev, Kiril Hristov, applied graphics from the first half of the twentieth century, 

Bulgarian art from the first half of the twentieth century

Периодът, в който живее и твори именитият търновски художник 
Борис Денев е превратен, бурен и драматичен, изпълнен с множество съ-
бития, процеси и преобразования. Творческият му път е също толкова раз-
нопосочен и всеобхватен, наситен с безброй майсторски пейзажи, портре-
ти, композиции с исторически, библейски и военни сюжети, рисунки, скици, 
етюди, графики в различни стилови направления и техники. 

Животът на Борис Чоканов Денев2 е белязан от немалко препятствия, 
оформили личност с разностранни занимания и интереси, изключително 
многолика в творчески аспект. Още през 1909 г. като самоук художник той 
устройва в столицата първата си самостоятелна изложба3 от пейзажи 

1  Bogdalina Bratanova is an art researcher with a PhD degree from New Bulgarian University. Her interests are in the fields 
of 20th century history and theory of art, book illustrations, illustrations and design in the periodical printing in the first half 
of the 20th century, graphical and art work. She is an author of many articles and of the monograph ‘Applied graphics and 
symbolism in Bulgaria’ (2015).

E-mail: b_bratanova@abv.bg
2  Роден във Велико Търново на 7 февруари 1883 г.. 
3  Според някои източници първата изложба на Борис Денев е уредена през 1908 г. от дру-
жество Съвременно изкуство. Вж. (Balabanov 1938: 28-29). Според статията на Васил Димов 
обаче художникът излага няколко работи през 1908 г. в Общата изложба на дружество 
Съвременно изкуство и след това през 1909 г. организира своя самостоятелна изложба в сто-
лицата. Вж. (Dimov 1929-1930: 23-32).
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в Художествено-индустриалното училище4. Със събраните средства за-
минава за Мюнхен5, където специализира живопис (1910–1914 г.). След за-
почването на Балканската война (1912–1913) младият Денев прекъсва обу-
чението си в Германия, за да отиде на фронта като санитар-доброволец. 
По-късно взима участие и в Първата световна война. В продължение на по-
вече от десет години (1914–1925) е назначен към щаба на армията в София 
и работи като военен художник6 към Министерство на войната. Именно 
войните, които Денев преживява и немалкото време, прекарано на фронта, 
маркират целия му живот7 и са отразени в голяма част от неговото твор-
чество. Той рисува множество композиции с исторически и битови сюже-
ти, пресъздаващи военните действия, които днес са важно документално 
свидетелство за отминалите събития. 

Борис Денев8 се изявява в разнопосочни поприща и сфери, като освен 
художник и учител, той е илюстратор9, художествен критик10, писател11, a 

4  Днес Национална художествена академия.
5  Учи живопис в Мюнхенската художествена академия при професорите Лео фон Льофтц, 
Карл фон Маар и Анджело Янк. През 20-те години работи и се усъвършенства в Италия, 
посещава Франция и Гърция.
6  Огромна част от неговото творчество от военните периоди (почти 500 творби) днес 
се съхранява в Националния военноисторически музей в София (НВИМ). Вж. (Penkova 2015: 
122-125; Denev 1993).
7  Борис Денев преживява няколко войни: Балканска война (1912–1913), Междусъюзническа 
война (1913), Първа световна война (1914–1918) и Втора световна война (1941–1945).
8  Ирина Михалчева, а по-късно и Весела Христова-Радоева, пишат обстойно за художника. 
Немалко са публикуваните статии и каталози за негови изложби и годишнини. Художникът 
фигурира във всяка енциклопедия, във всеки справочник, като изключително много са не-
говите статии-отзиви, писани приживе за изложби на колеги художници. Основни издания 
посветени за художника са: (Mihalcheva 1964; Mihalcheva 1982: 51-56; Hristova-Radoeva 2013). 
Димитър Аврамов коментира неговото творчество в (Avramov 1994). Ружа Маринска му 
посвещава отделна статия в своето изследване 20-те години в българското изобразително изку-
ство (Marinska 1996: 140-147). Той фигурира и в каталога Българските художници и Мюнхен. Модерни 
практики от средата на 19 до средата на 20 век (Nikolaeva, Kiseler 2009). Последното изследване, 
посветено на художника, придружава голяма ретроспективна изложба Отвъд картините. За 
изкуството и живота на Борис и Славка Деневи (Staykov, Tsekova 2021). Откриват се и отделни 
статии и публикации: (Mihalcheva 1983: 52-58; Georgieva 2013; Stoynev 1995: 6), както и не-
малко такива в електронен вариант. Други каталожни издания за Борис Денев с множе-
ство негови рисунки са: Автобиография, фотографии, пейзажи от войната и фейлетони (1937–1941) 
(Denev 1993) и Рисунки от затвора и концлагера (1944–1945) (Denev 1996).
9  По страниците на много от списанията и вестниците, за които пише Денев, се откри-
ват негови рисунки, скици, етюди, както и репродукции на някои от картините му.
10  Денев сътрудничи с публицистика и илюстрации на няколко вестника. Освен политиче-
ските му фейлетони за в. Слово (1922–1944) и в. Зора (1919–1944), работи и за в. Илюстрована 
седмица (1923–1936), в. Напред (1926–1929) и други издания. Множество статии посвеща-
ва на различни творци, пише отзиви за изложби, критически анализи и др. (Вж Hristova-
Radoeva 2013: 42-48).
11  След 1944 г. Борис Денев се посвещава на научноизследователска работа, като разглеж-
да проблемите на перспективата и педагогиката на ранното преподаване по рисуване. 
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по думите на изкуствоведката Ружа Маринска е и сред „най-колоритните 
фигури в средата на артистичната столична бохема“12 (Marinska 1996: 144). 
Но на фона на неговото внушително творчество, не по-малко стойностна 
от импресионистичната му живопис е и работата на художника в областта 
на илюстрацията, книжното оформление и приложната графика, която 
днес е все още слабо позната и сякаш остава встрани от интересите 
на изследователите. Макар илюстрираните от Борис Денев издания да не 
са много на брой, чрез тях той успява да разгърне по своеобразен начин 
авторския си почерк и стил, да заяви свой специфичен графичен подход, 
който заслужава да бъде обект на нов „прочит“ днес.

Целта на настоящата статия е да фокусира вниманието върху гра-
фичните илюстрации на Борис Денев към поетичния сборник Чеда на Балкана 
на големия лирически поет Кирил Христов13. Акцентът ще е върху харак-
теристиките и специфичната стилистика на изразните средства, които 
художникът използва като илюстратор. Ще бъде обърнато внимание на 
отношението на твореца към поетичните строфи, които той майсторски 
изобразява, успявайки да постигне сливане между слово и образ. Ще бъде 
проследен по-различният подход на Денев към темата за патриотизма, за 
българското и родното, присъстваща в цялото негово творчество.

В края на 1920-те години, след като вече е престанал да бъде военен 
художник, завърналият се в България Борис Денев започва усилена рабо-
та върху художественото оформление на крупната епическа поема в три 
части Чеда на Балкана14 (1928–1930). По това време Кирил Христов е сред 

Автор е на книги с практическа насоченост, посветени на перспективата. През 1948 г. из-
дава Перспективата в живописта и архитектурата, a през 1957 г. Свободна конструктивна перспектива.
12  Вж. (Marinska 1996); За бохемския живот на Борис Денев вж. (Hristova-Radoeva 2013); 
(Petrov 2021).
13  Кирил Христов (1875–1944) е изявен поет, писател, белетрист, драматург и прево-
дач. Роден в Стара Загора, получава образование в родния си град, както и в Самоков, 
Търново и София. През 1995 г. учи в Триест, където се запознава с творчеството на кла-
сическите и модерните италиански поети. През 1897–1898 г. живее в Неапол и Лайпциг. 
Преподавател по български език и литература в Пражкия университет. Учителства за 
кратко в Шумен през 1900 г., а след това се премества в София, където също е учител. 
Работи и като библиотекар в София в периода 1901–1907 г. Първите му печатни произве-
дения датират от 1895 г. Съвсем млад се свързва с кръга Мисъл (1992–1907) на д-р Кръстев 
и Петко П. Славейков, които спомагат за израстването му като творец. Заедно с Антон 
Страшимиров редактира сп. Наш живот/Наблюдател (1901–1912). Сътрудничи на почти  всич-
ки литературни периодични издания, издавани тогава у нас. През 1922 г. е принуден да 
емигрира по политически причини и заминава за Германия (Лайпциг и Йена), а по-късно, в 
края на 1920-те години се установява в Прага, където организира свободни курсове по 
български език и литература. Завръща се окончателно в страната чак през септември 
1938 г. През целия си живот Кирил Христов е изключително продуктивен. Той оставя раз-
ностранно литературно наследство – романи, разкази, драми, очерци, мемоари, преводна 
лирика и много други.
14  Вж. (Hristov 1928). Непосредствено с излизането на третата част на поемата, Панайот 
Петров пише подробна рецензия. Вж. (Petrov 1931: 419-432). За изданието пишат отзиви 
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популярните и утвърдени у нас творци, „... краен индивидуалист, с могъщ 
художествен талант“ (Vesselinova 2020). Луксозното издание, изработено 
в Придворната печатница, се счита за „централно творение“15 на авто-
ра, като именно с него той „започва най-голямото дело на своя живот“16. 
Действието се развива в периода след подписването на Санстефанския 
договор и по времето на царуването на цар Фердинанд І Български. 
Творбата е посветена на „героичната епопея на българската съдба в нача-
лото на двадесети век и най-вече на Българската война“ (Chernyaev 2020) 
на „тържеството на българския дух… и на българския войник“ (Chernyaev 
2020). Самият поет – кореспондент и сътрудник на военни издания17 през 
Балканската, Междусъюзническата, а по-късно и Първата световна война, 
неслучайно се вдъхновява от борбата за обединение на българските земи 
след Освобождението. Според някои литературни изследователи18 на пое-
мата, освен „присъствието“ на войната, майсторски са обрисувани бъл-
гарските нрави и обичаи, картини от народния живот (градския и селския), 
пейзажи от Балкана. В подкрепа литераторът Мира Душкова обобщава: 
„Амбицията на Кирил Христов при създаването на творбата е да изобра-
зи върху огромно платно цялостния живот на нацията в един драмати-
чен исторически момент, обхващайки двете войни – Освободителната и 
Балканската. Това произведение е опит за създаване на български епос, 
обхващане на всички проявления на живота – от героичните моменти до 
всекидневните му дейности“ (Dushkova 2021).

От гледна точка на историческия контекст епическата поема Чеда на 
Балкана е създадена по време на т.нар. зрял период на Кирил Христов, кой-
то съвпада с живота му в изгнание извън България. Затова тя е пропита 
с носталгия по отечеството и с възторжен патос по мечтата за далеч-
ната родина. През 1922 г. писателят напуска страната и се установява 
в Лайпциг, а по-късно в Йена, където води семинари по български език и 
литература. В периода 1926–193019 Христов работи усилено върху своята 

големите изследователи на творчеството на Кирил Христов – Симеон Радев и Михайл 
Арнаудов. Днес коментари и анализи публикуват различни специалисти. Вж. (Chernyaev 
2020; Hristov 2020; Dushkova 2021; Minkov 2020; Hristov 2020 и други). Интересна е хипоте-
зата, че за създаването на поемата Кирил Христов се вдъхновява от Кървава песен на 
Пенчо Славейков, излязла през 1911 г.
15  Вж. (Hristova-Radoeva 2013: 16). В каталога авторът цитира писмо на Кирил Христов до 
Борис Денев. Днес цялата кореспонденция се съхранява в архива на Борис Денев в СБХ.
16  Вж. (Hristov 1966; Hristov 1967; Arnaydov 1967; Hristov 2001).
17  Работил е за в. Военни известия (1892–1919) и за сп. Отечество (1914–1918).
18  Вж. (Chernyaev 2020). Неговото творчество се разглежда подробно и от: (Minkov 2020; 
Hristov 2020; Hristov 2020). 
19  Още от 1927 г. започват да се отпечатват откъси от поемата в българската преса: 
Например в сп. Българска мисъл през 1927 г., 1929 г. и 1930 г., сп. Листопад през 1927 г. и 1929 
г., сп. Училищен преглед през 1928 г. и 1929 г., сп. Родна реч през 1929 г. и 1930 г., сп. Златорог 
през 1931 г. Множество са отзивите, коментарите и критическите анализи, пръснати 
по българския периодичен печат, които се появяват през следващите години. Вж. (Hristov 
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трилогия, придружена от авторов коментар Предисторията на Чеда на Балкана. 
Творбата се появява в три последователни тома: първият е отпечатан 
през 1928 г., като през октомври следващата година Кирил Христов се ус-
тановява в Прага, където чете лекции в Карловия университет и в Немския 
университет. Вторият том излиза през 1929 г., а третият (в окончателен 
вариант) е издаден в първите месеци на 1930 г. В своята статия за поета, 
озаглавена Кирил Христов: субективен, категоричен, критичен, пристрастен, нелице-
приятен, Веселинова без преувеличение твърди, че по това време поетът 
„… вече е популярен автор, един от строителите на модерната българска 
литература, с шумна слава, като още тогава литературната критика го 
признава за класик и го смята за първия голям поет след Вазов“ (Vesselinova 
2020). Важен момент е, че през всичките години на своето пребиваване в 
чужбина Христов активно следи политическите събития в родината си и 
не остава безучастен към тях. Чеда на Балкана е неговото лично открове-
ние, израз на дълбоката му носталгия към родината, родното и българския 
народ. Ръкописът, озаглавен История на Чеда на Балкана20, е завършен чак през 
1934 г. До днес той остава непубликуван.

Илюстрирането на своята поема Кирил Христов неслучайно поверява 
на художника Борис Денев. Той е впечатлен от неговите силни патрио-
тични чувства и от големия му опит в създаването на произведения на 
военна и родна тематика. За тритомника на поета, съдържащ близо 500 
страници, Денев изработва 53 черно-бели графични илюстрации, разпреде-
лени в отделните томове на поемата и структурирани в общо осем епи-
чески песни. В тематично отношение те са посветени на възхвалата на 
Балкана, на Загорието и Странджа, на българското и родното, на война-
та, на храбростта на войниците и конницата. В своята цялост творбата 
представлява епопея на тържеството на българския дух и патриотичния 
подвиг. Тя кореспондира с доминиращата модерна художествена тенденция 
и специфична стилистика през този период, поддържани от дружеството 
Родно изкуство. Характеристиката на стила се изразява в съчетаването на 
най-новите европейски влияния с нашите изконни традиции.

Рисунките са фокусирани върху важни моменти от живота на героя и 
народа – сражения, походи, разговори, погребения, религиозни празници, раз-
лични народни обичаи, хорá или шествия, забави и празненства, театрални 
представления, като многолюдните сцени доминират. Освен централна-
та фигура на българския патриот, присъстват и множество други обра-
зи от различни сфери на бита, с различен социален статус. Обхванати 
са всички балкански националности и етноси. В илюстрациите е разкрит 
както обикновеният човек от народа, така и интелектуалци и високопос-
тавени личности. Изпъкват образите на владетеля, на султана и царя, ве-
зира и министър-председателя, на офицери, свещеници, учители, кметове, 

1967).
20  Ръкописът се съхранява днес в архива на Кирил Христов: CSA, f. 131, inv. no. 1, а. u. 3.
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вождове, хайдути и партизани (зограф Николай Павлович, Петко Славейков, 
генералите Столетов и Гурко, цар Фердинанд и цар Александър, Бисмарк, 
Гладстон, и други).

Фигурата на героя-война-конника често е изведена на преден план, 
подчертана с подходящи визуални акценти. В илюстрациите умело се реду-
ват и комбинират градски и извънградски сцени, откриват се множество 
пейзажи от българската природа, величествени или страховити върхове и 
планини, зъбери и пропасти, заснежени билá и непроходими гори, спокойни 
падини и безкрайни полета, развълнувани морски пейзажи и безбрежна шир. 
Не липсват изображения и на непревземаеми крепости, войнишки лагери, 
землянки и окопи в противовес на характерната възрожденска, дворцова 
(Дворецът в София) и църковна архитектура (храм-паметник Александър 
Невски). В определени моменти разказът се прехвърля в Константинопол 
(днес Истанбул), където се разкрива джамията (днес) Св. София в нейното 
пълно величие, както и в Одрин и Македония.

Илюстрациите на Борис Денев са изключително разнообразни. В тях 
личи подчертано търсената опозиция на култури и религии, общества и 
статуси, различни образи, които авторът интерпретира в художествени 
изображения. Редуват се градски и селски сцени, природа и архитектура, 
интериор и екстериор, масови сцени и самостоятелни персонажи, движе-
ние и покой, тържества и ожесточени сражения, погроми и победи, както 
и обикновени моменти от бита и всекидневието. Важно е да се отбележи, 
че темата за смъртта се среща в течение на целия разказ и художни-
кът е отбелязал нейното присъствие, рисувайки гробове, мъртви тела, 
кръстове, масови бойни сцени, метафоричния образ на дявола в противо-
вес с умиротворяващите пейзажи, изпъстрени с цветя и спокойни полета. 
Интересен коментар откриваме в подробната рецензия, отпечатана не-
посредствено след появата на поемата, в която Панайот Петров21 пише, 
че илюстрациите от Борис Денев усилват впечатлението от съответни-
те моменти в разказа и ги запечатват още по-ясно в паметта на чита-
теля. А на финала обобщава, че поетът и художникът много сполучливо се 
допълват взаимно (Petrov 1931: 419-432).

Творбите на Борис Денев за Чеда на Балкана са разположени на цели 
страници, като под всяка фигурира откъс от текста, провокирал ней-
ното създаване. Художникът свободно интерпретира оформлението на 
илюстрациите си, обграждайки някои с рамка, а други разполага свободно 
в страницата. Това контрастира с единната стилистика, която Денев 
следва в течение на цялата творба. Рисунките му са изградени на принци-
па на играта на светли и тъмни петна, като на места с фин и деликатен 
щрих са изведени важни детайли. На други места се откриват цели тъм-
ни петна, които служат за фон, подчертаващ акцента в илюстрацията. 

21  Панайот Петров (1883–1940) е български поет, литературен критик, преводач от френ-
ски език, педагог, сътрудник на редица литературни издания, автор на пет поетични сбор-
ника и една книга. 
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Доминира равномерно положената линия и контур. Образите в някои от 
илюстрациите са по-обобщени, а в други – детайлни и фрагментарни. 
Често художникът използва изобразителни похвати, целящи схематично 
изграждане и цялостно маркиране на дадени предмети или човешки фигури.

Основен графичен способ е контрастът – редуването и противопос-
тавянето на петна, на плътни контури и тънки линии, на по-груб и на по-
фин и деликатен щрих. На определени места се забелязва доминирането на 
декоративност и стилизираност, а на други – експресивност, която задър-
жа вниманието на читателя. Със своя замах, подход и внушение, черно-бе-
лите илюстрации на Борис Денев наподобяват неговите маслени картини.

Освен Чеда на Балкана, Кирил Христов създава множество други творби 
– разкази, кратки поеми и стихотворения, възпяващи героизма и патрио-
тизма на българския войник. Но именно разгледаният тук епос се счита за 
израз на неговите лични чувства и възгледи, на неговото родолюбие и на 
дълбоката му покруса от политическата ситуация в следвоенна България 
и Европа. Във връзка с това Красимира Мархолева споделя в своя статия 
(Marholeva 2015: 11), че националните катастрофи са пряко свързани и с 
краха на личните му патриотични идеали. За своя тритомен епос поетът 
още приживе е поставен редом до най-големите славянски епически поети 
(I. P. [initziali] 1930: 1).

Литературното произведение на Кирил Христов, илюстрирано от 
Борис Денев, показва как две изявени творчески личности, обединени от 
обща цел, оставят ярка следа във времето, която вълнува различни поко-
ления със своята дълбока общочовешка емоционалност. Единият е в на-
чалото на своя път в художничеството, а другият – в своята творческа 
зрелост. Неслучайно Денев влага толкова вещина в творбите, тъй като 
самият той има отношение както към тематиката на поемата, така и 
към автора. От друга страна, самият Кирил Христов в свое писмо ко-
ментира нещо изключително показателно за художника: „Аз мисля, че ряд-
ко двама хора на различни изкуства са намирали толкова допирни точки 
в своята работа“ (Hristova-Radoeva 2013: 16). В послеслова си към Чеда на 
Балкана той отбелязва „Колкото за участието на Борис Денев в това дело 
– то диша такова съзнание, толкова любов и такъв талант, че добива 
своя самостоятелна стойност, превръща се в постижение единствено по 
рода си в нашето изкуство и стои над всяка благодарност“ (Hristov 1928: 
IV). Тези думи свидетелстват за изключително високата оценка, която 
поетът дава на художествените творби. Днес, почти век след излиза-
нето на поемата, тя получава известно признание като е определена за 
„рядко библиофилско издание“ в ретроспективната документална излож-
ба, посветена на годишнина от рождението на Кирил Христов, открита в 
София през 2020 година22. В статия, разглеждаща творбата, литератур-

22  Документалната изложба на Столичната библиотека 145 години от рождението на Кирил 
Христов представя писателя с факти от житейската и творческата му биография чрез 
снимки, шаржове, свидетелства от негови съвременници. Показани са и петдесет редки 
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ният критик Христо Черняев пише: „Просто учудващо е, че тя е обречена 
на забвение, но светата истина е, че Чеда на Балкана е значителна съкровена 
епопея на тържеството на български дух“ (Chernyaev 2020). По отношение 
на художествените ѝ качества, авторът я поставя редом до Вазовата 
Епопея на забравените.

Може да се обобщи, че в работата на Борис Денев изпъква преди 
всичко авторският подход и личното му отношение. Илюстрациите са ви-
зуално отражение на творбата, но също така чрез тях можем да усетим 
и погледа на самия Денев към протичащите обществени и политически 
събития в страната, към художествените тенденции на периода. Те се 
открояват както в исторически, така и в художествен аспект на фона на 
цялото творчество на автора.

Борис Денев – забележителният художник, интелектуалец и творец, 
наречен още през 1927г. „… крупна личност в нашето изобразително изку-
ство“ (Karaliichev 1927: 1) е високо ценен и уважаван за приноса му към худо-
жественото наследство на страната23. Преди всичко живописец, майстор 
на четката и багрите, той е оставил в наследство едни от най-прекрас-
ните пейзажи на българската природа. Значително по-малко известни ос-
тават заниманията му в областта на приложната графика. Именно тази 
част от художественото наследство на Борис Денев предстои да бъде 
обстойно разглеждана и представяна в бъдещи научни публикации.

В драматичните съдби на двете личности – Кирил Христов и Борис 
Денев, се преплитат мигове, изпълнени с признание и слава, но и с неспра-
ведливост и сериозни житейски, лични и творчески препятствия. Творци с 
многостранни интереси от различни области на изкуството, те споделят 
участта на българските интелектуалци през смутния и объркан период 
от първата половина на XX век. Въпреки превратностите и нелеката си 
съдба двамата остават в историята на изобразителното и литературно-
то ни изкуство със стойностни и значими образци, представляващи мост 
между миналото и настоящето.

книги от личната му библиотека, завещани на Столичната библиотека през 1940 г. 
23  Отзиви за неговото творчество пишат Андрей Протич, Андрей Грабар, Никола 
Мавродинов, Чавдар Мутафов, Александър Божинов, Васил Димов, Сирак Скитник, Стефан 
Митов, Васил Захариев, Георги (Жорж) Папазов, Людмил Стоянов, Николай Райнов, Ангел 
Каралийчев, Никола Балабанов, Кирил Кръстев, Константин Щъркелов, Величко Коларски и 
много други.
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Summary

Boris Denev (1883–1969) is a significant figure in Bulgarian cultural and artistic 
history in the first half of the 20th century. He is a famous and great master of 
the landscape, whose art is mainly associated with the romance and charm of 
his native town Tarnovo. Against the background of the many and varied fields in 
which he manifested himself throughout his turbulent and dramatic life, his work as 
an applied graphic artist and illustrator remains tangential to the research interest 
of scholars. Therefore, the aim of this paper is to draw the attention to the illustrator 
Boris Denev, more specifically to his drawings to the verses, revealed in the pages 
of the luxurious three-volume poetic edition Children of the Balkans (1928–1930) by the 
eminent Bulgarian poet Kiril Hristov (1975–1944). It is not a coincidence that the 
choice of the topic is focused on a lesser-known but extremely valuable publication, 
which so far has not been the subject of a separate study by specialists in the field. 
The text will follow closely the work in the book: the context of its creation from 
political, social and cultural points of view; significant biographical data of both 
artists, related to the publication; the artistic cooperation, the holistic view of the 
connection between order and realization of a product, as well as the connection 
between text and image and, respectively, between a poet and an artist. The 
selected images will be analyzed from a thematic, artistic and technique point 
of view. The forgotten collection of poems by Kiril Hristov is an expression of the 
poetic and artistic achievements of two famous Bulgarians artists from the last 
century, which sets many research links and points of interest today.
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Илюстрацията – важна част от политическото и естетическо 
възпитание на социалистическото дете. Фокус върху 50-те и 60-
те години на ХХ век

Illustration – an important part of the political and aesthetic education 
of the socialist child. Focus on the 1950s and 1960s
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Абстракт: Статията проследява отразяването на политическия преход от 50-те към 
60-те години на ХХ век в илюстрациите, предназначени за българските деца от предучи-
лищна и начална училищна възраст и фокусира вниманието върху въпроса как малките чи-
татели и специалистите възприемат преминаването от култа към реализма, провъзгла-
сен за единствения възможен изобразителен метод, към новите естетически търсения, 
свързани със стилизацията, декоративността и опростяването на формите. 

Ключови думи: социалистически детски книги, детска илюстрация, социалистически ре-
ализъм, стилизация, българско изкуство от 1950-те, българско изкуство от 1960-те

Keywords: socialist children’s books, illustration for children, socialist realism, stylization, Bulgarian 
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Социализмът обещава спокоен и уреден живот в нов, съвършен свят, 
който e проектиран в неопределеното бъдеще, далеч от „тук“ и „сега“. 
Тези, на които един ден това бъдеще ще принадлежи – децата, съвсем ес-
тествено се превръщат в събирателна точка на оптимизма, надеждата 
и вярата на нацията в успешното функциониране на идеологическите пла-
нове. Обучението от ранна възраст гарантира правилната ориентация на 
младите граждани – строители на новото общество, в което ежедневи-
ето ще е по-леко, по-подредено, по-справедливо и по-красиво. В годините, 
в които възможностите за въздействие върху масите са все още ограни-
чени, книгите – най-близките приятели на децата, се превръщат в пред-
почитаното от партията възпитателно средство, чрез което малките 
се запознават с нормите на поведение, моралните ценности и общест-
вените отговорности, които предполага животът „по социалистически“. 

1  Katerina Gadjeva, PhD, is an Associate Professor at the Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia and 
lecturer in New Bulgarian University. Her interests are in the field of history and theory of photography and book illustration. 
She has publications in several international and Bulgarian journals. In 2012 she published the monograph ‘Between 
Desire and Reality: Photographic Illustrations in Bulgarian Periodicals 1948–1956’. 

E-mail: katigad@yahoo.com
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Периодът, в който момичетата и момчетата се учат да четат и съзна-
нието им е все още чисто и необременено с „вредни“ идеи, е особено подхо-
дящ за посяването на семената на идеологически коректните представи 
за добро и лошо, правилно и неправилно, красиво и грозно. На преден план се 
откроява въпросът какви трябва да са книжките, за да могат не просто 
да привличат детското любопитство, но и да възпитават, да докосват 
сърцата на малките, оставяйки ясна и дълбока следа в тяхното съзна-
ние. Необходим е баланс между идеологическите послания (които правят 
изданията полезни на властта), стойностното литературно съдържание 
(което обогатява културата и оформя представите на подрастващите 
за взаимоотношенията между хората и заобикалящия ги свят) и впечатля-
ващото оформление (което привлича детските погледи, радва и възпита-
ва любов към изкуството). Веднага след 1944 година държавата не може 
да отдели необходимите средства за създаването на нови, адекватни на 
различната политическа ситуация детски книжки. Още в началото на 50-
те години обаче започват педагогическите и идеологическите проучва-
ния по въпроса, дискусиите, анализите и дългосрочните планове. „Децата 
и юношите са най-добрите читатели в нашата страна. Те съставляват 
почти 80% от читателите в масовите библиотеки. И това е съвсем пра-
вилно. Нашите големи надежди лежат преди всичко върху днешните деца 
и младежи – утрешни нови хора на социалистическата родина. Но точно 
затова трябва да се полагат малко повече грижи за тях и по отношение 
на книгоиздаването“ – е отбелязано в статистическия анализ на книги-
те, отпечатани след девети септември 1944 г., осъществен през 1952 г. 
В изследването е подчертано, че страната има най-голяма нужда от из-
дания, предназначени за предучилищната и началната училищна възраст 
(Tsvetanov 1952: 43-44). Става въпрос не за какви да е издания, а за богато 
илюстрирани, добре отпечатани и съобразени с психологическите специ-
фики на различните възрасти. Децата не могат да разберат политически-
те лозунги и партийните решения – тогава, когато те са сложно формули-
рани с думи. Но образите достигат бързо и лесно до съзнанието им. Ето 
защо всички съществени промени в управлението на страната трябва да 
намират адекватно отражение и в илюстрацията. Настоящият текст си 
поставя задачата да проследи каква визуална следа е оставил политиче-
ският преход от 50-те към 60-те години на ХХ век в книгите за най-мал-
ките и как култът към реализма, провъзгласен за единствения правилен 
изобразителен метод, е заменен от новите естетически търсения, свър-
зани със стилизацията, декоративността и опростяването на формите. 

Във втората половина на 50-те години в страната започва да се от-
деля все по-голямо внимание на книгопечатането и книгоразпространение-
то, като на преден план се поставя проблемът за некачествената и край-
но недостатъчна литература, ориентирана към подрастващите. „Близо   
1 125 000 деца, от които 750 000 в селата и над 375 000 в града – отбеляз-
ва статия във вестник Култура – опознават света и се възпитават от 
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илюстрованите детски книжки. За съжаление издаваните досега у нас, по 
число на заглавията, по разнообразие на тематиката, по размера на тира-
жите и по качеството на илюстрациите, далеч не могат да задоволят 
постоянно растящите нужди. За периода 1956–1958 г. на всяко българско 
дете се пада ежегодно средно 0,60 бр. илюстрована детска книжка, т.е. 
по-малко от една книжка. [...] Търпи се едно крайно ненормално явление: го-
дини наред в книжарниците, особено в провинцията, през цели периоди от 
годината да няма илюстровани детски книжки“ (Georgiev 1959: 1)2. За со-
циалистическата власт „книгите са едно от най-силните оръжия в об-
ществено-политическата работа и на идеологическия фронт“, но само то-
гава, когато са достъпни и съобразени с нуждите на работническата 
класа (Tcvetanov 1952: 3). Идеологията представя литературата за малки-
те от десетилетията преди народната власт като „бездарни опити на 
наши автори и преводни порнографски, блудкави булевардни и упадъчни ро-
мани от англо-американски, немски, френски и италиански произход. [...] 
Също така и доста голям брой лошо преразказани и преведени наши и чуж-
ди, предимно фантастични приказки за деца и приключенски романи за 
юноши с доста съмнително възпитателно въздействие“ (Georgiev 1959: 
15). Именно възпитателното въздействие – контролирано от държавата, 
идеологически мотивирано и обществено ангажирано – е онова, което от-
личава новите социалистически книги, тъй като те са създадени не прос-
то да отговарят на очакванията на читателите, но и да ги надминават 
така, че да провокират непрестанно усъвършенстване. За да може да из-
пълнява адекватно задачите си обаче, литературата трябва да бъде реа-
листична, тоест разбираема, вдъхновена от истинския живот, директно 
свързана с ежедневието и проблемите на трудещите се. Същото се очак-
ва и от изображенията, изпълващи ежедневието на децата, които все още 
не могат да се справят с големите и сложни текстове. Образите са оно-
ва, което малките разбират и помнят, така че е важно те да представят 
адекватно и разбираемо за тях промените в обществения и политическия 
живот. „Крайно време е – отбелязва статия в списание Полиграфия – с общи 
усилия да изгоним от нашата литература и особено от детската литера-
тура всичко онова, което е в разрез с развитието на правилния художест-
вен вкус, в разрез с изискванията на нашия читател. [...] Ако у нас все още 
има художници, които желаят да рисуват идейно неиздържани, формалис-
тични илюстрации, нека те рисуват своите рисунки за себе си, за свое 
собствено удоволствие. На нашите деца ние не трябва да позволим да се 
поднасят такива рисунки“ (Handzhiev 1953: 22). Новият политически строй 
налага нови естетически ценности, които не са „самоцелни“, а както 

2  През петдесетте години на всеки две книги за възрастен се отпечатва по една книга 
за деца и юноши, като по отношение на тиража детско-юношеската книга стои малко по-
високо от останалите – среден тираж 6 700 при 5 500 на книгата за възрастни (Georgiev 
1959: 43). 
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партията твърди – съобразени с психиката и потребностите на различ-
ните възрастови групи. В ключовото за епохата Обсъждане на състоянието и 
задачите на съвременната българска илюстрация, организирано от Комитета за 
наука, изкуство и култура и Съюза на художниците в България, е отбеляза-
но, че: „буржоазната теория за детския примитив, привържениците на коя-
то не виждаха в детската психика нищо повече от разни подсъзнателни 
комплекси и съновидения, нанесе големи поражения в детската илюстра-
ция по отношение на дълбокото и вярно тълкуване на образа, реалистич-
ния рисунък, натурното рисуване, перспективата, обемността и други ус-
тои на здравото реалистично художествено възприятие. Тази теория 
принизяваше художника до детското ниво, отричаше познавателната роля 
на илюстрацията и нанесе дълбоки поражения в творческия метод, като 
доведе до господството на работата наизуст и по въображение, а оттам 
и до естетизма, стилизаторството, гротеската, измислената условна 
декоративност, схемата, стандарта, баналността и общо до формализъм 
в метода“ (Obsuzdane na sustoianieto i zadachite na suvremennata bulgarska 
iliustracia 1953: 10). Изводът е, че в буржоазния свят илюстрацията се на-
гажда към вкусовете на публиката и на търговците, от които зависи раз-
пространението на изданията, докато в социалистическия тя е под опека-
та на държавата, която „бди“ над читателите, наблюдава ги, напътства 
и поучава. Контролът най-лесно се осъществява чрез реалистичните изо-
бражения, при които емоционалните интерпретации са изтласкани от ра-
ционалните. Напълно в колективистичния дух на епохата, през 1950-те 
години индивидуалните търсения и открояващият се авторски почерк 
трябва да отстъпят пред по-висшата форма на изкуството, което е ори-
ентирано към потребностите и интелектуалното ниво на масите. 
Задачите, свързани с оформлението на книгите, особено на тези за малки-
те (респективно загърбването на всички, различни от реализма посоки на 
творчески интерпретации), художниците трябва да приемат с отзивчи-
вост и разбиране. Високо оценени от властта е работата на Борис 
Ангелушев, Илия Бешков, Вадим Лазаркевич, Владимир Коренев (Ил. 1). 
Специално отбелязани по време на обсъждането на състоянието и задачи-
те на съвременната българска илюстрация са изображенията, създадени 
от Илия Петров за поемата Майстор Манол от Асен Разцветников 
(Razcvetnikov 1949) (Ил. 2): „Образът у Илия Петров е въздействащ, с черти 
на физическа сила и монументалност във външната му физическа характе-
ристика. [...] Изразните средства на художника са понятни за масовия зри-
тел поради общо реалистичния характер на творчеството му в илюстра-
цията“ (Obsuzdane na sustoianieto i zadachite na suvremennata bulgarska 
iliustracia 1953: 32). Но дори и лауреатът на Димитровска награда допуска 
пропуски, които трябва да отстрани, най-вече свързани с „раздвоеност“ и 
„непоследователност“, „известна липса на монолитност и цялостен стил 
в изразните средства“ (Obsuzdane na sustoianieto i zadachite na suvremennata 
bulgarska iliustracia 1953: 32). Недостатъци има всичко и всеки (освен 
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управляващите) в социалистическото общество, което се стреми към 
пълното съвършенство – тази идея държи гражданите будни и пречи на 
егоцентричността, самочувствието и самоувереността да вземат връх 
над колективизма. Въпреки критиките, произведенията на любимите на 
властта автори дълги години са давани за пример, тъй като в тях най-до-
бре се откроява новата (правилната) насока на развитие, в която водещ 
е реализмът, а не „безжизненият натурализъм“ (Obsuzdane na sustoianieto i 
zadachite na suvremennata bulgarska iliustracia 1953: 10). Границата между 
двете понятия е твърде неясна, още повече, че от илюстрацията се очак-
ва да бъде реалистична, да отразява вярно живота, да следва дословно 
текста „да допълни, да онагледи, да даде зрим образ на героя или събитие-
то в детската книга“, а художникът „е длъжен […] да избягва всякакви при-
умици, които могат да се разбират от възрастните, но не от детето с 
неговата малко по-особена психика, по-особен начин на възприемане“ 
(Velkov 1954: 11). Образите не просто трябва да отразяват действител-
ността такава, каквато е, нужно е да я представят такава, каквато тя 
трябва да бъде според теоретиците на новия строй: децата – безгрижни 
и щастливи, възрастните – едновременно ведри и сериозни, силни и мъдри, 
привлекателни, но не красиви, горди, но не високомерни. Очакванията са 
толкова много, че нарисуваното от който и да е наш изтъкнат творец, 
никога няма да отговори напълно на високите идеологическите изисква-
ния, свързани с твърде неясното понятие „социалистически реализъм“. До 
децата достигат сухи, лишени от хумор и радост изображения, в които 
отсъстват ярките цветове, равните петна и контрастите. Редките из-
ключения не остават незабелязани от читателите – през 50-те години за 
първи път българската публика се запознава с илюстрациите на италиан-
ските художници Либико Марайа (Collodi 1957; Andersen 1959), Джани 
Бенвенути (Perault 1958) и Сандро Нардини (Grimm 1959). Не е случаен фа-
ктът, че именно тези книжки, чието оформление не е дело нито на съвет-
ски, нито на български художници, печелят сърцата на поколения, израсна-
ли не само през изминалия ХХ но и през настоящия XXI век. Те остават 
актуални във всички десетилетия, без реалистичните им илюстрации да 
бъдат възприемани критично. Не така обаче стои въпросът с български-
те издания – реализмът дълги години ще се свързва с най-суровия етап от 
налагането на социалистическия режим у нас. Новата политическа ат-
мосфера, в която се развива страната през 1960-те години, трябва да 
бъде представена чрез друг визуален код.

След Априлския пленум, проведен през 1956 година, обликът на българ-
ското изкуство бавно започва да се променя. „Вече е налице благоприят-
на обстановка за ликвидиране на пораженията – пише Петър Атанасов в 
своето библиографско изследване – които нанесе тесногръдото разбира-
не на социалистическия реализъм през периода на култа към личността. 
Предостави се свобода на творците за пълно разгръщане на тяхното инди-
видуално своеобразие, наличните им стилове и почерци, на многопосочните 
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им новаторски търсения. Това подпомогна устрема на много художници да 
скъсат със стандартните форми при изработването на художествения 
образ на книгата“ (Atanasov 1969: 5-6). „Стандартните форми“ са свърза-
ни с добре познатия реализъм, който трябва да бъде заменен от различ-
на, адекватна на новото време визуалност. Промяната е особено важна 
за най-малките читатели, като е необходимо те ясно и категорично да 
почувстват разликата в политическата ситуация, без да е нужно да се 
запознават с решенията на партийните конгреси и с плановете за раз-
витие на страната. През 60-те години в България е поставено началото 
на целенасочена програма за естетическо възпитание на гражданите, в 
която не са пропуснати и децата. Предвидени са нови издания, чиято цел 
е не просто да бъдат увлекателно и забавно четиво, но и да подпомогнат 
възпитанието на определени ценности, свързани както с морала, поведе-
нието и любознанието, така и с изграждането на висок художествен вкус. 
Но дали плановете на властта са в унисон с предпочитанията на децата, 
които са принудени да преминат от реалистичните илюстрации към нова, 
непозната за тях стилизирана декоративно-плоскостна визия? Според 
една от най-популярните в детската психология периодизации – тази на 
Жорж Люке – във възрастта от четири до десет години децата са в ета-
па на т.нар. „интелектуален реализъм“3 (Willats 2005: 33). По това време 
те рисуват не това, което виждат, а това което знаят за предметите, 
като в този период малките не се опитват да спазват нито правилата на 
перспективата, нито на обемното пресъздаване на действителността. 
Повечето художници, работещи за същата възрастова група, се базират 
на тези психологически специфики и опростяват изображенията – както 
композиционно, така и цветово. През 50-те години пропагандата крити-
кува буржоазната илюстрация за същото, но настъпването на новата по-
литическа ситуация трябва да бъде отбелязано с различни художествени 
похвати, а това налага цялостно преосмисляне на естетическите концеп-
ции от миналото. Отрицателни коментари разбира се не липсват: „Не е 
приемливо подражанието на детската рисунка. […] Рисунката, изпълнена 
от дете – отбелязва Жечо Атанасов – има своята психологическа и есте-
тическа стойност, но само като детска рисунка. Възрастният не може 
да постигне вече нейната изразителност, защото той само ѝ подражава. 
[…] Детската рисунка отразява „опростената реалност“, не защото така 
се харесва на децата, но защото децата не могат да рисуват по-хубаво, 
не могат да отразяват и изобразяват вярно предметите. Затова подра-
жанието на детската рисунка не се оправдава от никакви естетически 
съображения“ (Atanasov 1963: 91-92). 

3  Според същата периодизация чак след десет годишна възраст децата преминават във 
фазата на т.нар. „визуален реализъм“. Тогава те започват да се стараят за пресъздават 
реалистично действителността (Willats 2005: 33). 
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Независимо от това как се справят с рисуването – плахо или уверено, 
наивно или умело, подрастващите предпочитат да прелистват издания с 
реалистични илюстрации. Това доказват и резултатите от интересен 
експеримент, публикувани на страниците на списание Начално образование. 
През 1965 година е проведена анкета сред 368 деца от няколко целоднев-
ни и полудневни детски градини и две начални училища. Ръководителят 
– Петър Василев, е подбрал три илюстрации, за които участниците тряб-
ва да изразят мнение: 1. Момче, което води куче, „нарисувана без опростява-
не на формите, напълно реалистично и точно, но не натуралистично“ (от 
книгата Как се става космонавт (Daskalova 1964), дело на художника Симеон 
Халачев) (Ил. 3); 2. Борбата на вълк и куче сред гората (от книгата Как загина си-
вият вълк (Kirov 1963) с художник Георги Ковачев), „нарисувана стилизирано, 
като образите на кучето и вълка са представени реалистично, макар с 
известно опростяване на формата и само в един цвят“ (Ил. 4); 3. Каручка, 
теглена от магаре, пълна с деца, следвана от куче (от Златни люлки (Starchev: 1963) 
с художник Ана Тузсузова) (Ил. 5), която е „съвсем опростена, в един цвят 
– зелен. Формите са наивистични, близки до рисунките на децата от пре-
дучилищна възраст или на децата от първи и втори клас. Магарето и 
кучето са нарисувани съвсем геометрично, без всякакво заобляне на ли-
ниите, почти в прави линии. Илюстрацията прилича на детска апликация 
– лошо изпълнена (с рязко движение на ножицата)“ (Vasilev 1965: 35-36). 
Въпросите, на които децата трябва да отговорят са: „Коя картинка ти е 
най-интересна?“ или „Коя картинка те привлича най-много?“ и „Кое куче е 
нарисувано най-добре?“, или „Кое куче художникът е нарисувал най-добре?“ 
(Vasilev 1965: 37). Най-голям брой деца казват, че най-добре е нарисувано 
кучето от книжката Как се става космонавт. Този процент нараства с въз-
растта, за да достигне 100% в трети и четвърти клас. Някои от децата, 
които са посочили като най-хубаво нарисувано кучето от книжката Златни 
люлки споделят, че са го направили, „защото такова куче и те могат да на-
рисуват“ (Vasilev 1965: 37-38). Ръководителят на експеримента пояснява, 
че „големите деца – от трети и четвърти клас – смятат, че изображе-
нието от Златни люлки е за малките. Те, колкото и да не могат да рисуват, 
никога няма да нарисуват такова куче“ (Vasilev 1965: 38). Факт е, че някои 
от децата от детските градини наистина харесват тази илюстрация, но 
това е така, тъй като я намират не за красива или вълнуваща, а за смеш-
на (Vasilev 1965: 38). Петър Василев продължава експеримента и в друга 
насока: „Накарахме децата от трети и четвърти клас, които получават 
Дружинка4 да изкажат мнението си за илюстрациите в списанието, като 

4  Списание Дружинка е издание на Централния комитет на Димитровския комунистически 
младежки съюз и на Централния съвет на Димитровската пионерска организация 
Септемврийче за чавдарчетата и пионерите. Отпечатва се от 1948 до 1988 г. Макар че за 
него работят някои от най-изтъкнатите български художници, списането е критикувано 
заради прекалено експерименталните илюстрации, които се публикуват в повечето от 
броевете. 
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ги сравнят общо с илюстрациите на италианските художници Бенвенути, 
Кремонини и Марайа, познати им от илюстрованите книжки, издание на 
Народна младеж (става дума за Басни от Лафонтен, Африкански приказки от 
Рената Пакарие и Снежната царица от Ханс Кристиан Андерсен бел. К. Г.). 
Всички деца решително се изказаха в полза на илюстрациите от италиан-
ските художници“ (Vasilev 1965: 42). 

Предпочитанията на децата към реалистичните изображения са из-
вестни на педагозите и художниците. Но целта на властта не е издания-
та да се нагаждат към критериите на малките читатели, а да създадат 
у тях нови такива. Действителността вече е друга – модерна и цветна. 
Други трябва да станат и разбиранията на новите граждани на социа-
листическото общество относно красотата и естетиката. В статия 
за списанието Деца, изкуство, книги съветската изкуствоведка Елла Ганкина 
отбелязва същото: „Именно през 60-те години забележимо се усложни вза-
имоотношението на детската книга с другите елементи на естетически 
организираната предметна среда. Научно-техническата революция със 
своето мощно нахлуване в живота на възрастните се докосна и до деца-
та, заедно с редица конкуренти, които наравно с книгата привлякоха вни-
манието и въображението на малките граждани. [...] Съвременните деца 
започват не само от най-ранна възраст да свикват със стенописите и 
графиката, да посещават с родителите си галерията, но рано се сблъск-
ват и с произведенията на промишлените изложби и битовия дизайн […] 
Пътят към възприемане на живописната форма по правило, забележимо или 
неусетно за нас, започва от книгата, тоест от илюстрацията на детска-
та книга. Тя първа изгражда естетическото усещане, първа приучава към 
асоциативно мислене и към „четене“ на художествения образ, към наслада 
от пластиката, цвета, фактурата. Най-после, тя създава онзи необходим 
на човека навик за общуване с художественото произведение, без който 
не може да съществува високообразованият зрител, обичащ и разбиращ 
пластическите изкуства като цяло“ (Gankina 1980: 14-15). 

Намирането на баланс между очакванията на малките читатели и ар-
тистичните търсения на художниците, освободени от оковите на доскоро 
задължителния за тях реализъм, се оказва изключително трудна задача. 
На заден план сякаш остава търсенето на съответствие между есте-
тическите подходи и когнитивните (познавателните) схеми, характерни 
за различните възрасти (Genkov 1989: 45-46). Важно е дали използваните 
такива схеми са информативни, тоест естетически значими за малките, 
които би трябвало да боравят с тях при възприемането на изображения-
та. В повечето от случаите авторите остават далеч от особеностите 
на детската психика, въпреки стремежа за приближаване към светоусе-
щането на детето. Илюстрациите започват да действат като самосто-
ятелни графични произведения и връзките им с текста, и с читателите 
постепенно се губят. В обществото се заражда усещането, че художни-
ците работят преди всичко, за да изтъкнат себе си, а не за да достигнат 
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до съзнанието и сърцата на малките. „Да се изживее намерилият място 
в нашето изкуство примитивен натурализъм – пише Никола Труфешев на 
страниците на вестник Пулс – да се задоволи гладът за истинско твор-
чество и творческо изживяване, беше закономерно явление. Но защо тази 
закономерност следваше да прерасне в безпринципните опити за призна-
ване на формализма? Защо беше необходимо да се издигне в култ един 
странен примитивизъм, за да се въведе една нова догма? И уродливостта 
да се признае за естетическо начало? Накрая художникът ни принуждава 
да приемем неговото кредо за естетически идеал. […] Оттук започна и 
конфликтът – принудата над читателя“ (Trufeshev 1963: 2-3). „Принудата 
над читателя“ е свързана с резкия скок в естетическите ценности, който 
е дългоочаквано облекчение за художниците, но все още труден за асими-
лиране от зрителите. От десетилетие те са убеждавани, че за изкуство-
то, респективно за илюстрацията, реализмът е единственият правилен 
път на развитие и налагането на новата, плоскостно-декоративна дори 
понякога абстрактна образност, не се приема без съпротива. През 1963 г. 
самият Тодор Живков се изказва по въпроса: „Но другари, погледнете худо-
жествените илюстрации на книгите и особено илюстрациите на детско-
юношеските книги. Децата и юношите се рисуват като кретени! Право 
да ви кажа, че като гледам някои илюстрации на детско-юношески книги, 
си спомням за едновремешните приказки на баба ни за таласъмите и кара-
конджулите, които бродели по земята и отвличали непослушни деца – така 
тя ни плашеше, за да бъдем мирни и послушни. (Оживление). Не казвам, че 
всички илюстрации са такива, но от година на година все повече се раз-
ширява този начин на лошо илюстриране и не се вижда докъде ще стиг-
не. Ще обхване повече творци. Ще рисуват дете с глава на една страна, 
ръцете на друга, байракът – на трета. За такива илюстрации, за таки-
ва деформации, младежкото издателство и издателство Български писател, 
държат знамето. [...] И ако сега още не е господстващо, то утре може би 
ще стане господстващо. Разбира се, ако не се вземат мерки“ (Zivkov 1963: 
26). Няколко месеца по-късно, подобни критики започват да се появяват в 
различни периодични издания у нас: в списание Партиен живот: „Има случаи, 
когато детски фигури са нарисувани толкова грубо, че приличат на изроди. 
[...] Почти всички деца са неприемливо чорлави, с тънки рахитични крака и 
грубо надраскани ръце. Често явление е вместо истинска детска глава да 
виждаш розов диск с две точки и две чертички, означаващи очи, нос и уста, 
вместо рокличка – кафяво петно, кръстосано с дебели тъмни ивици, вмес-
то крака – отвесни линийки, завършващи с два триъгълника , които, щеш 
– не щеш, ще приемеш за ходила“ (Marinov 1963: 95); в списание Семейство 
и училище: „Интересно е да се отбележи, че докато по въпроса как трябва 
да се обагря човешката фигура и колко квадрати и триъгълници са необхо-
дими, за да бъде съвсем модерно нарисувана тя, няма спор, то по въпроса 
за слънцето гледищата са различни. Едни го рисуват като елипса, други 
като неопределена влакнеста маса, трети като петоъгълник, четвърти 
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като шестоъгълник, като седмоъгълник и т.н.“ (Petrov 1963: 572); във вест-
ник Отечествен фронт: „Съществен недостатък на предназначената за деца 
илюстрация е нейната схематичност, незавършеност, еднообразност, 
безжизненост, мрачност и уродливост. Забравя се, че с много животни и 
предмети детето за първи път се сблъсква и че то трябва да се запознае 
с тяхната истинска, а не уродлива външност. Ще срещнете петли без 
помен от глава, човка и гребен, но с две увиснали клечки, изобразяващи 
крака; ще видите в редица издания да се разхождат човечета с квадрат-
ни тела, с еднакви, обли като месечина големи глави, от които вместо 
очи се пулят две малки и във всички лица педантично еднакви точици. 
Да не говорим за ултрамодернистичните пейзажи, поднесени в странни 
цветове“ (Kazasov 1964: 4). В защита на новата образност се обявяват 
предимно изкуствоведите5, въпреки че не липсват и педагози, които из-
тъкват положителното въздействие на новата естетика върху детското 
въображение и асоциативното мислене на малките: „Деформацията – от-
белязва Ангелина Атанасова на страниците на списание Въпроси на детска-
та литература – използвана като средство за психологическо впечатление, 
направена с естетическа изразителност, не може да се смята винаги за 
осъдително нарушение. Не бива да се забравя, че художникът илюстратор 
не е фотограф. Той е творец, който търси да говори чрез формата, за да 
постигне по-голяма психологическа изразителност. А такава изразител-
ност се налага в илюстрацията, особено за по-големи деца например над 
петгодишна възраст, когато е необходимо вече да се отразява богат-
ството на преживяването на приказните герои. [...] Та нима във всеки-
дневния говор ние не употребяваме изрази, в които има преувеличение, кое-
то, прието в буквалния смисъл, би изглеждало като парадокс? Нали често 
пъти употребяваме изрази като „позеленя от яд“, „косите му настръхнаха 
от страх“, „глътнал си езика от уплаха“ и пр. Преувеличаването, засилва-
нето, всякога е похват за по-голяма изразителност. Когато казваме, че 
някой е отслабнал много, си служим със сравнения, които за придирчива-
та логика изглеждат невъзможни: „слаб като вейка“, вратът му е „отънял 
като сламка“. Тази образност намира житейско оправдание. Но кой би об-
винил такива изрази във формализъм? По силата на какви логически за-
ключения тогава, може да се оспорва правото на художника да подсилва и 
следователно при известни условия да допусне деформиране на образите? 
Деформацията не бива да се оспорва, когато чрез нея се търси по-тънка 
психологическа изразителност, по-ярко представяне на художествената 
идея, по-силно емоционално въздействие“ (Atanasova 1965: 84). Като поло-
жителен пример за правилно прилагане на деформацията авторката по-
сочва илюстрациите на Борислав Стоев към приказката За кого са бисерите 
на небето (Avgarski 1963) (Ил. 6). Несполучливи според нея са изображенията 

5  Вж. програмната статия на Атанас Божков, публикувана в списание Изкуство (Bozhkov 
1962: 13-19).
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в книгите Защо хората имат различен цвят (Zashto horata imat razlichen cviat 
1962) (Ил. 7) с художници Любка Вукова, Петър Чуховски Румен Ракшиев 
и Майстор Кото (Svetlin 1962) (Ил. 8) или Разходка (Mavrodiev 1963) (Ил. 9), на-
рисувани от Здравко Мавродиев. Изображенията в тях „не съдействат за 
естетическото издигане, а се изравняват с възможностите и постижени-
ята на децата“ (Atanasova 1965: 85-86). Атанасова определя като умела и 
изискана онази декоративна стилизация, която представлява продължение 
на нашата декоративна традиция от миналото. Тя е прилагана от Нева 
Тузсузова, Любен Зидаров, Стоян Атанасов, Борис Китанов, Иван Кирков, 
Мана Парпулова и др., (Atanasova 1966: 118). Важно е в изображенията за 
малките да има приказност, движение, настроение и приятни цветове, ка-
квито Атанасова открива в илюстрациите към книжките Патилата на мал-
кия Медунчо (Avgarski 1962) (Ил. 10) и Люлю, люлю, люлчица (Antonova 1963), дело 
на художниците Стоян Атанасов и Радослав Маринов (Atanasova 1964: 30).  

Според социалистическата власт новите естетически ценности се 
възпитават – необходимо е време, за могат децата да свикнат с тях, да 
започнат да ги харесват и да ги възприемат като неразделна част от 
българското приложно и изящно изкуство. Но през следващите десетиле-
тия дистанцията между авторите, създаващи изображенията, и малките 
читатели продължава да се увеличава. Критиката все повече представя 
художниците като безспорни „авторитети“, а онези, които не харесват 
или не разбират творчеството им – като „невежи“. „Превъзходството на 
българските илюстрации за деца над тези от ред други страни – пише 
в своя статия изкуствоведът Димитър Димитров – се дължи на факта, 
че нашите автори не трябва да се съобразяват с комерчески изисква-
ния. Немалко издателства на Запад заставят художниците си да създават 
сладникави произведения, които да привличат невисокия вкус на родители-
те. У нас художествените или издателските съвети не биха дали път на 
подобни творби. […] Съществува и друг конфликт – този между художни-
ците, от една страна и педагозите и родителите, от друга. Последните 
често твърдят, че художниците рисуват уродливи хора и същества, на 
което им се отговаря, че са се сетили да мислят за изкуство едва когато 
са започнали да купуват детски книжки, и следователно техните преценки 
са абсолютно погрешни. Засега в този важен спор се употребяват аргу-
менти „на око“ и той все още не е решен по научен начин, който вероятно 
ще потвърди становището на художниците“ (Dimitrov 1981: 7-8). По също-
то време, докато изкуствоведите, педагозите и родителите участват в 
разгорещени дискусии и се опитват да намерят правилните отговори на 
въпросите какво искат подрастващите и какво е добре да им се предлага, 
почти във всички български домове децата разглеждат с широко отворени 
очи книгите с илюстрации от Либико Марайа.  
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2. Илия Петров. Илюстрация към 
Майстор Манол от Асен Разцветников, 
1949

Ilia Petrov. Illustration to Master Manol from 
Asen Razcvetnikov, 1949

1. Владимир Коренев. Илюстрация към 
Конче-гърбоконче от Пьотр Ершов, 1950

Vladimir Korenev. Illustration to          
Horse-Humpbacked Horse from Piotr Ershov, 
1950
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3. Симеон Халачев. Илюстрация 
към Как се става космонавт от 
Лиана Даскалова, 1964

Simeon Halachev. Illustration to How to 
become an astronaut from 
Liana Daskalova, 1964

4. Георги Ковачев. Илюстрация към Как загина сивият вълк от Йовко Киров, 1963

Georgi Kovachev. Illustration to How the gray wolf died from Iovko Kirov, 1963
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6. Борислав Стоев. 
Илюстрация към За кого са 
бисерите на небето от Георги 
Авгарски, 1963 

Borislav Stoev. Illustration to For 
whom are the pearls in the sky from 
Georgi Avgarski, 1963

5. Ана Тузсузова. Илюстрация към Златни люлки от Константин Старчев, 1963

Ana Tuzsuzova. Illustration to Golden swings from Konstantin Starchev, 1963
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7. Любка Вукова, Петър Чуховски, 
Румен Ракшиев. Илюстрация към Защо 
хората имат различен цвят. Приказки на 
Африканските народи, 1962 

Liubka Vukova, Petar Chuhovski, Rumen 
Rakshiev. Illustration to Why people have 
different color. African tales, 1962

8. Здравко Мавродиев. Корица на 
Майстор Кото от Димитър Светлин, 1962

Zdravko Mavrodiev. Cover of Master Koto from 
Dimitar Svetlin, 1962
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10. Стоян Атанасов. Корица 
на Патилата на малкия Медунчо от 
Георги Авгарски, 1962

Stoyan Atanasov. Cover of The 
adventures of the little Meduncho from 
Georgi Avgarski, 1962

9. Здравко Мавродиев. Корица 
на Разходка, 1963

Zdravko Mavrodiev. Cover of 
A walk, 1963
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Summary

During the 1960s in Bulgaria a policy of creation of new citizens of the socialist 
society began – individuals who are aesthetically educated, who appreciate beauty 
and know the specifics of different arts. In this process, children’s books are 
especially important, as they introduce readers to literature, poetry and fine arts 
from an early age. Some of the most famous Bulgarian artists start working in the 
field of children’s illustration. Their goal is not only to attract the attention of the 
little ones, but also to instill in them a high artistic taste. The article focuses on 
the requirements that the images accompanying the texts must meet and on the 
question of whether there is a mismatch between the ideological goals they should 
serve and the expectations of children of different age groups.
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audience survey, analyzed on the pages of the press
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Abstract: In 1968, a sociological survey on the topic of The contemporary Bulgarian on literature and art 
was conducted among the audiences, invented as a supreme “jury”. The reasons for authorizing 
the selected “jury” on art works reproductions to accept some art works for the “Official salon” 
and to send others to the “Salon of the rejected” are far from the interest in the artistic and critical 
practices, and even in the audiences (always diverse). These reasons lie in the effort to ideologically 
model the look to the West held by a socialist/communist cultural community. 

Keywords: a sociological survey on art audiences, art sociology during the Iron Curtain, the 1960’s, 
French artists in Bulgaria, reproductions of art works

Ключови думи: социологическо изследване на художествените публики, социология на из-
куството по време на Желязната завеса, 1960-те години, френски художници в България, 
репродукции на художествени произведения

At the end of the 1960s, sociological studies of art audiences became topical 
in the East of the Iron Curtain, including in Bulgaria2. In 1968, a survey on the topic of 
The contemporary Bulgarian on literature and art was conducted among the audiences. The 
research was field-tested by the Esthetics Department of the Institute of Philosophy 
at the Bulgarian Academy of Sciences in collaboration with a researcher from the 
Institute of Art Studies at the Academy. The team included representatives from 
committees of the Communist Party in Sofia and the Kremikovtsi Plant (where 
the research was carried out), the chair of the Sociological studies group at the 
Central Committee of the Bulgarian Communist Party, and an editor of the Narodna 
kultura [National Culture] newspaper. The outcomes of the survey were published 

1  Irina Genova is a Professor of Art studies at the New Bulgarian University, Sofia, and at the Institute of Art Studies at the 
Bulgarian Academy of Sciences in Sofia. Among her books are: Modernisms and Modernity: (Im)Possibility for Historicising 
(2004) and Modern Art in Bulgaria: First Histories and Present Narratives beyond the Paradigm of Modernity (2013). She 
held scholar grants from Paul Getty Foundation (1994, 1998), New Europe College, Bucharest (2004), National Institute 
of Art History in Paris (2005), Centre for Advanced Study, Sofia (2016–2017), French Agency for the Promotion of Higher 
Education and Campus France (2019), and others. 

E-mail: irina.genova20@gmail.com
2  The fact that the Institute of Sociology and Sociological Issues journal were founded in 1968 is very 
indicative of the growing significance of sociological studies in Bulgaria. 
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in the Narodna kultura newspaper on May 11, 1968 (Atanasov, Kavaldzhiev 1968: 1-3) 
and were republished, with a few changes and additions, in a collection of articles 
by Alexander Atanasov in 1972 (Atanasov 1972: 90-110)3. The review of the article 
in the Soviet periodical Inostrannaya literatura [Foreign Literature], issue 8 from 1968 
(Inostrannaya literatura 1968: 251-253), recognized the ideological significance of 
the publication as well as the whole event at that moment.

The time of the launch of the survey coincided with the Prague Spring. In 
the republished variant from 1972, the events in Prague were the main point in 
the concluding part of the article: “The events in Czechoslovakia in 1968 showed 
once again that, among other things, in the field of art and esthetics ideological 
compromises ultimately serve the strategy of anti-communism… ” (Atanasov 1972: 
110).

The aims of the survey were to model and, at the same time, simulate an 
evaluative/judgmental view of art phenomena both east and west of the Iron 
Curtain. Those were determined by the political context – the significance of 
1968 in the period of the Cold War. The authorities had previously resorted to the 
promotion and simulation of an evaluative/judgmental view of phenomena in art 
“of citizens of different enterprises and institutions”. Such was the case with the 
discussion of contemporary Bulgarian works in the Joint Art Exhibition’59, which took 
place in December 1959 – February 1960. A record of it was published in three 
consecutive issues of the Narodna kultura [National Culture] newspaper (Narodna 
kultura, 1960: January, № 3, 4, 5)4. Eight years later, the situation was different. 
The impact of 20th century art and literature, especially the foreign one, whose 
potential exceeded the territorial borders and military fencing, seemed ideologically 
threatening to the state authorities. The tone of the article is polemical – it includes 
arguments of the possible opponents in the dispute. At prima facie, it reiterates 
the discourse of the early 1950s: the terminology includes “anti-communism”, 
“ideological diversion”, “decadent art”, etc. However, there is something new – 
“realism” is used together with “humanism”, and in the title of another article by 
the same author we come across the collocation “modern realism” (the title of the 
quoted collection acknowledges the importance given to it).

* * *

The survey The contemporary Bulgarian on literature and art in 1968, according to 
the description in the article, included “every tenth of 4000 people from all major 
strata of the population” (Atanasov 1972: 93). Thus, at the end of the one-month 
research, the interviewers collected 400 completed questionnaires. The main social 
strata described were: factory and agricultural workers, engineers, employees of a 
foreign trade enterprise, teachers, university and high school students, pensioners 

3  In a footnote, the author has specified: “Co-authored with L. Kavaldzhiev”, without referencing the 
earlier publication. 
4  This episode is the subject of special attention by Dimitar Avramov (Avramov 1994: 239-255).
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and housewives. The survey indicated specific enterprises, factories, schools, 
etc., among which were the Metallurgical Plant in Kremikovtsi, Vitosha sewing enterprise, 
Georgi Dimitrov State Printing House, Energoproekt, Bulgarplod, the Higher Medical Institute 
and others. As for the approach taken in the research, the authors referred to 
the method of the sociologist Zhivko Oshavkov, but the representativeness of the 
sample had not been proven. The main problem of the sociological research, 
however, lies elsewhere. “The participants in the survey had to evaluate works of 
different types: some, chosen as blatantly decadent, others – vividly humanistic 
and realistic, and a third group of ideologically and artistically contradictory and 
harder to evaluate works” (Atanasov, Kavaldzhiev 1968: 2). How the survey team 
had chosen those three types and selected the works of art that go with them 
remains unclear in the article. The preconditions of the authorities’ ideology are 
clear, and they discredit the scientific nature of the survey. The manipulative 
suggestion to readers that the adequate communication with works of art depends 
on the qualities of the works themselves (or the lack of such) is problematic. The 
issue of the formation, experience and attitude of the public was displaced by 
the untenable statement that the most correct is the critical assessment of “the 
intellectually developed strata and the representatives of the most progressive 
classes, and in our time – of the revolutionary working class, of its ideologists and 
artists” (Atanasov 1972: 92). All respondents were presumably in this framework, 
so they were seamlessly made equal, reduced to numbers and percentages. In 
addition, they were tasked with evaluating art (whatever that means).

I will briefly comment only on the results, shown in the article, which refer to 
the so-called fine arts and to ‘the look at the West’. In this section, the grounds 
of the survey and its conclusions are further compromised by the fact that the 
number of those interested in this artistic field is the lowest (19%) compared to 
other fields (cinema, popular music, fiction, etc.). All the respondents were shown 
reproductions of paintings by Bulgarian, Soviet and Western artists, mostly French. 

The reproductions, replacing the original art works, in their turn discredit 
this section of the survey. Presumably, the respondents were familiar with the 
works themselves when it comes to the cinema, fiction, and music although 
foreign fiction was translated in Bulgarian, the musical pieces were mediated by 
sound recordings of concerts and films – by a specially organized film screening 
(running the risk of some of the films being censored). Paintings and sculptures, 
however, were to be evaluated only through reproductions: “… fine art works 
were shown via slides or printed reproductions” (Atanasov, Kavaldzhiev 1968: 2). 
Reproductions are a means of recalling an encounter with a work of art or of 
creating expectations of such an encounter. The evaluation made on impressions 
from reproductions ignores the difficulties with the missing context of the works of 
art – place, time, the surrounding environment of the time of their creation and of 
their perception today; with the ignorance of the critical reception in this context; 
with the misunderstandings and the mistakes in the foreign names and in the 
titles translated in Bulgarian; with the respondents’ lack of experience in big art 
museums with worldwide collections.
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What is indicative is the moment when the article from the collection 
mentions a suggestion by the respondents “to show original works exemplifying the 
decadent Western art” in Bulgaria (Atanasov 1972: 108). We can assume that such 
a challenging proposal comes, not without a dose of irony, from the artistic circles. 
The author’s answer is symptomatic – it is possible “to display some original 
decadent works in specially designated places and the cost of such “pleasure” 
is to be entirely at the expense of the curious” (Atanasov 1972: 108). The whole 
idea is a threatening reminder of other practices of the didactic presentation of 
“decadent works” under the totalitarian regimes in the 1930s5.

Among the examples of evaluation based on western art reproductions in 
the article are: Pablo Picasso’s Les demoiselles d’Avignon (renamed Girls of Avignon), 
Guernica (transliterated inaccurately in Bulgarian) and La repasseuse [Woman Ironing]; 
Salvador Dalí’s Prémonition de la Guerre Civile [Premonition of Civil War] (renamed with the 
vague title of The responsibilities for the Civil War); Marc Chagall’s Moi et le village [I and 
the Village]; Francis Picabia’s Composition. The publication does not mention either 
the year of their creation or their location at the time. To sum up, they are all from 
the first four decades of the 20th century, from the time prior to World War II. The 
earliest one is La repasseuse/Woman Ironing (1904) by Picasso, and the latest one – 
Guernica (1937) by the same author. As for Picabia’s Composition there is no sure 
signposting due to the artist’s multitude of works bearing the same name. They are 
all located in museums in the USA and Western Europe, which makes them hard 
for the respondents to access. 

Most of the reproductions, included in the survey, were published on the 
pages of the specialized editions in Bulgaria. Picasso’s Les demoiselles d’Avignon 
was printed in black and white in Atanas Stoykov’s book Critique of abstract art and 
its theories from 19636 (Stoykov 1963: 85). The author sparingly mentions “the 
mastery and refinement of the Cezanne method” and “the growing interest in 
African sculpture”. The book contains a black and white reproduction of I and the 
Village by Marc Chagall (Stoykov 1963: 103). There is a whole paragraph dedicated 
to the artist in the chapter Dadaism and Surrealism. Regarding this specific work as 
well as other works on a related topic, Stoykov summarizes: “The symbolic-fairy 
tale principle dominates in all of Chagall’s works. […] And everything is depicted 
with some intrinsic innocence, close to a child’s one. This is what attributes some 
charm to Chagall’s paintings and what surrealists’ (works, AN) lack. And yet, we 
can liken his work to a child’s party held for its own sake…” (Stoykov 1963: 102). 
The negation, predetermined by the ideological stand of the critic, prevails over 
the expression of his attraction to Chagall’s works. The first chapter of the same 
book, in the section On the notion of “abstract art, mentions Picasso’s Guernica, yet 
there is no printed reproduction: “… fine art, even when not realistic, is still able 
to serve, though not fully, the great ideals of human progress (a clear example of 

5  A well-known example is the exhibition Degenerate Art in 1937 in National Socialist Germany.
6  The text was defended as a dissertation in Академия общественных наук (АОН) [Academy of 
Social Sciences] in Moscow in 1962.
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this is Picasso’s Guernica)… )” (Stoykov 1963: 14). The ideological preconditions 
are still powerful, but Stoykov’s brief statement is rather affirmative. Regarding all 
reproductions in “Critique of abstract art …” we should mention that the annotations 
to them indicate the year of the creation of the works and their current location.

Picasso’s Woman Ironing and Guernica are part of the article by the artist Ivan 
Nenov on Pablo Picasso in the Izkustvo [Art] magazine in 1967 (Nenov 1967). Thirty 
years earlier, in 1937, Nenov visited the World Exposition in Paris, where Guernica 
was shown for the first time. Although this is not mentioned in the article, the artist 
discusses the work from the position of a connoisseur and concludes: “… this 
work remains unsurpassed with its irresistibly impressive impact” (Nenov 1967: 
18). The same article shows a reproduction of a preparatory drawing for the Les 
demoiselles d’Avignon. Nenov finds qualities in both the painting and the drawing, but 
the attention to the weaknesses prevails. The interpretation of Woman Ironing and 
other paintings by the early Picasso is definitely positive.

Reproductions similar to those in the survey had been in circulation among 
the intellectual milieus in our country via other media too. A brief mention of the 
response to the great retrospective Hommage à Picasso, organized on the initiative of 
Andre Malraux on the occasion of the 85th anniversary of the artist in Paris7, can 
be found in the published diaries of Petar Dinekov, a literary critic and folklorist, in 
an entry from 6 August 1967: “We were looking at slides of Picasso’s painting s 
together with Blaga8. She pointed out: “How different each of Picasso’s paintings 
is from the rest; he keeps transforming, always contradicting himself. The whole 
twentieth century is in his art. And this is the best about any artist – their latest 
transformations, their constant contradictions. This is the richness of both their 
life and personality”. And, sadly, we agree – how narrow is the position of our 
contemporary esthetics and culture policy” (Dinekov 2016: 108). Such reflections, 
free of ideological prejudices, were possible only in the personal space.

The reproductions of Picabia, Dali and Chagall, according to the article 
dedicated to the survey, were rejected by the bigger part of the respondents, who 
described them as incomprehensible and meaningless (colloquial disqualifying 
epithets are quoted too). The three reproductions of Picasso predictably provoked 
a different response: Les demoiselles d’Avignon provoked a definite disapproval, Guernica 
was “incomprehensible”, but Woman Ironing, which according to the article showed 
“Picasso the realist”, was well accepted by the majority. The ambiguous attitude 
to Picasso is common in critique from the position of the authorities east of the 
Iron Curtain. The perception of Picasso in the communist period in Bulgaria as 
well as in other countries east of the Iron Curtain deserves special attention in 
another text.

7 The retrospective Hommage à Picasso happened consecutively in the halls of Grand Palais, la 
Bibliothèque nationale and Petit Palais for the duration of a year, from 18 February 1966 to 12 
February 1967. 
8 Blaga Dimitrova (1922–2003), a writer and a poet.
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As for Picasso’s evaluation, according to the published outcomes of the 
survey, one detail draws the attention: “Almost all the responses “in favour” belong 
either to students under age, who (the observation clearly showed) wanted to 
play a joke, or to production workers with lower than secondary education… ” 
(Atanasov 1972: 100). We already know, from the list of the institutions which 
participated in the survey, that the students come from 9th High School in Sofia, 
which, since 1961, has been specializing in French language learning. Did the 
students really play a joke, or did they react positively to an artist whose name was 
familiar thanks to their teachers in French language and civilization?

Along with the task of “evaluation through reproductions”, there were also 
open questions: “name artists in the field of literature and art that you most 
appreciate”. The list of artists mentioned in the article includes names from different 
epochs, cultures, and countries. The alphabetical listing levels both the artists 
themselves and the possible response to their works, similar to the standardization 
of the images in reproductions. We find out that the most appreciated among 
foreign artists are: Leonardo, Michelangelo, Veronese, Titian, Raphael, Velazquez, 
Rembrandt, Goya, Delacroix, Cezanne, Rodin, and Picasso, and among the 
Russian and Soviet ones – Vereshchagin, Aivazovsky, Shishkin, Levitan, Surikov, 
and Mukhina. In the absence of world art collections in Bulgaria, in this case too 
– the open questions, the respondents’ evaluation and choice are mostly based 
on impressions of reproductions.

* * *

The results of the conducted sociological survey among the audiences on the 
topic of The contemporary Bulgarian on literature and art were pre-set. To get the expected/
desired responses the research team relied on the fact that the respondents 
did not have minimum reference points to apply a knowledgeable criticism. The  
grounds for authorizing the selected “jury” to critique art reproductions and send 
some art works to the “Official salon” and others to the “Salon of the rejected”9 
are neither driven by interest in the artistic and critical practices, nor by interest in 
the very audiences (always diverse). It was grounded in the effort to ideologically 
model ‘the look at the West’ held by a socialist/communist cultural community. 

Translated in English by Albena Vitanova

9  The allusion refers to the Salon des Refusés – an art exhibition of works rejected by the jury of the 
official Paris Salon in 1863. The Salon des Refusés was organized by order of Napoleon III. Larousse 
“Dictionnaire de la peinture” [online].
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1. On the survey The contemporary Bulgarian on literature and art in Народна култура 
[Narodna kultura] 1968, № 19

2. On the survey The contemporary Bulgarian on literature and art in Иностранная литература 
[Inostrannaya literaturа] 1968, № 8
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3. Reproduction of La repasseuse [Woman Ironing] by 
Pablo Picasso in Ivan Nenov’s article Pablo Picasso 
at the age of 85 (Nenov 1967: 7)

4. Reproduction of Les demoiselles d’Avignon by 
Pablo Picasso in Atanas Stoykov’s book Critique of 
abstract art and its theories (Stoykov 1963: 85)

5. Reproduction of Moi et le village [I and the Village] 
by Marc Chagall in Atanas Stoykov’s book Critique 
of abstract art and its theories (Stoykov 1963: 103)
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6. Reproduction of Prémonition de la Guerre Civile [Premonition of Civil War] by Salvador Dalí in Atanas 
Stoykov’s book After the Decline of Abstractionism (Stoykov 1970: 119)
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Резюме

В края на 1960-те години социологическите занимания с артистичните 
публики стават особено актуални на изток от Желязната завеса, включи-
телно и в България. През 1968 г. е проведена анкета с публиката на тема 
Съвременният българин за литературата и изкуството. Целите на анкетата са 
моделиране и същевременно симулация на оценяващ/осъждащ поглед към 
явления в изкуството на изток и на запад от Желязната завеса. Те се оп-
ределят от политическия контекст – значимостта на 1968 г. във времето 
на Студената война.
В проведеното социологическо проучване на публиката резултатите са 
предварително заложени. За очакваните/желаните отговори екипът на из-
следването разчита на обстоятелството, че анкетираните нямат дори 
и минимални опори за разбиращо гледане. Основанията за овластяване на 
избраното „жури“ по репродукции да приема в „Официалния салон“ едни про-
изведения, а други да отправя към „Салона на отхвърлените“, са далеч от 
интереса към художествените и критическите практики и дори към сами-
те публики (винаги разнородни). Тези основания са в усилието за идеологи-
ческо моделиране на погледа към Запада на една социалистическа/комунис-
тическа културна общност.
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Изкуствоведски четения 2022. Изкуство и общество

За повече красота в живота! В подстъпите на Юбилейната изложба на 
приложните изкуства в София през 1960/1961

For more beauty in life! In the approaches to The Jubilee Exhibition 
of Applied Arts in Sofia in 1960/1961

Мария Митева1
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Абстракт: Проведената в края на 1960 г. Юбилейна изложба на приложните изкуства е първият 
общественозначим резултат от очертаването на структурната и функционалната рам-
ка на този основен дял на визуално-пластичните изкуства в новия обществен строй. С 
повика „за красота в живота“ художниците-приложници са призовани да се впишат сред 
тружениците на социалистическия живот с конкретни задачи и предписания. Познатият 
разговор от предходните десетилетия за връзката с производството, индустрията и 
„внедряването“ на художествените образци в пространствата на ежедневието и пред-
метния свят, получава първите си реализации.

Ключови думи: декоративни изкуства, художествен живот, изкуство от периода на 
социализма

Keywords: decorative arts, artistic life, art from the Socialist period 

И ако апелът „За повече красота в живота“ би могъл да ни препрати 
към многовековната философско-естетическа беседа за красивото, то в съ-
четание с лозунга „По-близко до живота. Повече сред хората!“ безусловно 
ни внедрява в епохата на НРБ (Народна република България) и периода след 
Априлския пленум. Във времето, в което според изследователя на българ-
ската култура през епохата на комунизма – Иван Еленков, още от края на 
50-те години се наблюдава „общо обновление на съществуващите идеоло-
гически наративи“ (Elenkov 2008: 190). „Разведряването“ и подобни термини, 
с които се оповестява краят на периода на култа към личността на Йосиф 
Сталин и отражението му в държавния апарат в България, когато освен пре-
насочване на пътя към постигане на пропагандираните идеи и изменение на 
тяхната словесна форма, се отчитат и реални промени в сферата на култу-
рата. Изследователският интерес на историка на декоративните и приложни 

1  Maria Miteva, PhD, is an Assistant Professor at the Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences. Research 
fields: decorative and applied arts in the modern age, sociology of art. Author of the book: Stefan Badjov (1883–1953). 
Biography of Decorator (2014). Research projects: The Rebirth of Woodcarving (2010); The Society of The New Artists and 
Their Time (2012); Bulgarian artists for children (project sequence 2013–2019). 

E-mail: miteva_maria_ias@abv.bg
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изкуства в България, който проследява иманентни развойни процеси, не би 
пропуснал това своеобразно, макар и насочено отпушване на микроклапи. 
Задържаната близо петнайсет години творческа енергия за пресъздаване 
именно в онази част на изкуството с двуликата художествено-утилитарна 
природа, е задвижена. Спецификата на този дял от изобразителното изку-
ство и тук ще демонстрира свои характерни черти и вътревидови особености. 
Осмислянето на периода на социализма в България уплътнява и разширява 
границите си поетапно, съобразно обществения ни интерес днес и вероят-
но поради това все още едва пристъпва в полето на т.нар. изобразително 
изкуство (Генова 2021).  Изтласкани в периферията на собствено-полевата 
структура, приложните изкуства за сетен път отбелязват своето незаслужено 
пренебрегване и на практика изоставане от обществените промени. 

Проведената през 1960/61 г. изложба на приложните изкуства се оп-
ределя от организаторите ѝ и в публичното пространство като „първа 
по рода си“. Интересът на съвременния изследовател е привлечен именно 
защото тя бележи нов етап в общественото възприемане на процесите 
между декоративно и приложно, приложно и индустриално, художествено 
и технологично. Същностно важна е, защото тя е първият резултат от 
настаняването на идеологията в този вид творчество и очертаването на 
структурната и функционалната рамка на един от основните дялове на 
визуално-пластичните изкуства в новия обществен строй. Дошло е вре-
мето художниците-приложници да се впишат сред тружениците на социа-
листическия живот с конкретни задачи и начертани планове. Познатият 
разговор от предходните десетилетия, за връзката с производството, 
индустрията и „внедряването“ на художествените образци в простран-
ствата на ежедневието и предметния свят, получава първите си реали-
зации. Мащабната изложба е съпроводена с цялостно отразяване чрез 
публикации в ежедневната и специализирана преса, с междуведомствени 
обсъждания и подчертан публичен интерес. 

В настоящото изложение, етап от научно проучване на процесите в 
сферата на приложните и декоративните изкуства2, обект на изследване 
ще бъдат предисторията и спецификите, демонстрирани на откритата в 
края на 1960 г. Юбилейна изложба на приложните изкуства. Отбелязването на юби-
лей обикновено е етап от собственото развитие на конкретна личност, 
история на институция, годишнина от събитие или явление, в епохата на 
НРБ най-често отразява годишнина от Великата октомврийска социалистическа 
революция (ВОСР), или както в случая – от датата 09.09.1944 г. В „блестя-
щата поредица от творчески дела, с които трудещите се чевствуват 
славната 15-годишнина на социалистическата революция у нас“ (Zhivkov 
1959: 1), година по-късно се нарежда и разглежданата изложба. Преди да 

2  Индивидуален изследователски проект на автора на тема Отношението декоративно-
приложно в периода между двете „първи“ изложби на приложно изкуство в България (1931/1932–1960/1961), 
част от научния план на Института за изследване на изкуствата, БАН.
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се спрем на конкретиката по нейното организиране и представяне в са-
лоните на ул. Гурко № 1 в столицата, е необходимо кратко хронологично 
припомняне и изясняване на важни за историята на приложните видове 
събития от предходните десетилетия. В общия ход на историята на из-
куствата у нас, първата изложба на приложните изкуства се провежда в 
края на 1931 г. (Slivopolski 1932: 6) и на практика ретроспективно отразява 
хода на развитието на тези изкуства от предходните три десетилетия. 
Промяната и настъпилото върховенство на приложното начало над деко-
ративното след това, ще заяви визуално и веществено присъствие във 
всички сфери на българското общество, без да сублимира резултатите си 
в единен художествен форум. 

Промяната на обществения строй след Втората световна война за-
дълго ще забави процесите. Вихърът на развитието на временни, „бързи“ 
видове и жанрове изкуство, още повече ще изтласка унаследената им 
незавидна позиция спрямо изящните. И ако почина на общите художест-
вени изложби не прекъсва своя, макар и с преживени катаклизми ход, обща 
изложба на приложните видове се организира едва през 1955 г. (Noeva 
2020: 78). Междувременно през същата година на практика водещият по-
двид – изкуството на текстила, демонстрира с нова сила постигнатото. 
През март на ул. Раковски 125 се открива изложба на художествени тъкани 
(Drakov 1955: 3; Bitova balgarska takan 1955: 3; Dimitrova 1955: 3). За плато-
вете „в повече от 300 разнообразни десена“ е отразено мнението на 
народния художник Стоян Венев: „Сега трябва горещо да се пожелае тия 
образци широко да се внедрят в бита на нашия, нов социалистически чо-
век. Да се покаже, че социализъм – това значи и красота“ (Bitova balgarska 
takan 1955: 3). Още от недрата на „народното“ изкуство текстилът е 
най-масово практикуван и сега художествената тъкан е „повикана“ да 
реагира първа на новата конюнктура. Вестник Вечерни новини отбелязва, че 
„досега 70 битови модела са внедрени в нашата текстилна индустрия“ 
(Grancharov, Geshev 1955: 4). За общия ход на развитието на приложните 
видове в България са важни гостуващите изложби. През същата 1955 г. 
например Цанко Лавренов ще отрази изложбата на полски художествени 
тъкани и плетени мебели (Lavrenov 1955: 3). Сред публикациите в преса-
та и през следващите години водещо място е отредено на текстила. 
Килимарството е следващият традиционно голям ресор, който обстой-
но е анализиран в статия на Йордан Баров (Barov 1957: 6). В годината на 
тържественото отбелязване на 40-годишнината на ВОСР и свързания с 
това Първи конгрес на художниците в СССР (Stoykov 1957: 1), сред поместените 
доклади във вестник Народна култура е докладът на А. Б. Салтиков, посве-
тен на приложните изкуства (Saltikov 1957: 3). По-широкото му цитиране 
ще ни позволи да открием основни характеристики, белязали приложното 
изкуство у нас в течение на години. Отвъд общите фрази, в текста се 
постулира постепенното заличаване на границите между народното изку-
ство и „изкуството, което обикновено наричаме професионално“. Изтъква 
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се традицията като основа, от която трябва да се твори чрез осъв-
ременяване и се достига до проблема „за реализма в приложното изку-
ство“. Салтиков развива своето изложение: „след войната влиянието на 
живописта и скулптурата върху художествената промишленост у нас се 
засили. Това влияние не беше положително. Започнаха да се смесват де-
коративното изкуство с живописта и скулптурата, да искат от него съ-
щата правдоподобност, същата сюжетност, тематичност, даже порт-
ретно майсторство... Първото и главно свойство на по-голямата част 
от произведенията на приложното изкуство е, че трябва да бъдат не 
само красиви, но красиви и практически полезни… Художниците трябва 
да бъдат творческият авангард на художествената промишленост […] 
затова е нужна смела експериментална работа, нужно е свободно да въп-
лътяват своите замисли, да изучават нови материали, нови методи на 
работа, да създават нови изделия“ (Saltikov 1957: 3). Обективността на 
тези насоки ни посочва, че много често в т.нар идеологически доктрини 
или съобразени с нормативната естетика изисквания, са вписани проме-
ни, породени от естествения еволюционен ход в развитието на даден вид 
творческа изява, както и от развитието на предметната и технологична 
среда в дадено време. В уводния текст към каталога на спомената вече 
Обща художествена изложба на приложни изкуства от 1955 г., проф. Иван Пенков, 
две години преди докладчиците на конгреса в СССР да трасират път, ще 
открои идентични посоки. В края на текста си ще призове за работа по 
„внедряване на приложните изкуства в промишлеността“, „здрава връзка 
между художниците-приложници и производствените работници“, „овла-
дяване на процесите на самото производство долу в предприятията“ и 
т.н. (Penkov 1955: б. п.). През следващите години периодично в пресата 
се натъкваме на критични статии за „грозна“ и „без вкус“ предметна 
(жилищна и обществена) среда на българина (Dimitrova, D. 1957: 2; Ivanova 
1957: 2). „Някоя цветна литография, някоя порцеланова фигурка релеф („мо-
миченце със забрадка“ или „майка с детенце“), някоя възглавница, напра-
вена от ромбоидни, оцветени кожички, пердета и покривки от кретоните 
на сини и червени рози – картината на съвременното жилище“ (Dimitrova 
1957: 2). Наред с критиката на твърде бедното мебелно производство 
и украсата на домашния интериор, на прицел застават и изделията от 
порцелан. „Нашият порцелан по качество не отстъпва на чешкия. Но беда-
та е във формите. Калъпите ни са старомодни, предвоенни, декорацията 
също. В нашата стъклария няма модерни нови линии. В декорирането на 
трапезните съдове съществува голяма анархия“ (Ivanova 1957:2). На дру-
гия полюс застават изложбите на академично школуваните ни керамици. 
През 1957 г. е открита „голяма керамична изложба“ на Георги Бакърджиев 
(Keramichnata izlozhba na Georgi Bakardzhiev e otkrita 1957: 3; Kolev, 1957: 4). 
Професорът по рисуване във Висшия инженерно-строителен институт 
Борис Колев ще заключи, „образците за кани, за фруктиери, за поставки 
за абажури и други, създадени от Бакърджиев, могат да бъдат внедрени 
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в нашата фаянсова индустрия и да обогатят нашата нова керамика“. В 
началото на следващата година първата си изложба ще подреди и Венко 
Колев (Bakardzhiev 1958: 6). 

През юни 1958 г. се открива Втората обща изложба на приложните 
изкуства (V stolitsata e otkrita obshta hudozhestvena izlozhba na prilozhnite 
izkustva 1958: 3; Damyanova 1958: 3; Grancharov, Statkov 1958: 4). В пресата 
се отчита като подем. В словото си при откриването в галерията на 
ул. Гурко №1 заместник-министърът на просветата и културата, в този 
„особено радостен и вълнуващ момент – навечерието на Седмия конгрес 
на Пратията“ заявява, „че изложените над 400 творби свидетелствуват 
не само за успехите в развитието на приложните изкуства, но и за голя-
мата любов и привързаност на техните създатели към Родината и наро-
да“ (V stolitsata e otkrita obshta hudozhestvena izlozhba na prilozhnite izkustva 
1958: 3). В публикациите се отличават главно постиженията на текстила, 
отбелязват се и някои прояви в областта на керамиката. Наблюдаваната 
динамика в сферата все по-остро поставя проблемите пред функционира-
нето на приложните видове в социалистическото общество. Нуждата от 
създаване на свързващи звена между творческите реализации на худож-
ниците и масовото им разпространение сред трудещите се, ще доведе 
до нужните промени в законодателната и организационна структура на 
водената политика. През 1959 г. ще се оповестят промени в Закона за уско-
ряване развитието на народното стопанство, подобряване на материалното и културно 
положение на народа и преустройство на държавното и стопанско ръководство (IPNS 
1959b: 3). От юни 1959 г. е в сила и Постановление № 142 на Министерски 
съвет За мероприятия за подпомагане развитието на изобразителното изкуство у нас 
(IPNS 1959a: 5), както и инструкция за прилагането му (IPNS 1960: 3). 

Хронологично проследените и контекстуализирани подстъпи на опре-
деляната като „първа по рода си“, но на практика трета по ред Юбилейна 
обща изложба на приложните изкуства от 1960 година, предпоставят средищ-
ното ѝ значение. От една страна, тя отбелязва приключването на един, 
сравнително латентен период в развитието на приложните и декоратив-
ни видове, а от друга – слага началото на следващото разклонение, „роде-
но“ на базата на приложното изкуство – художественото проектиране за 
производството, промишлената естетика и още други съставни опреде-
ления в социалистическата терминология, отбягващи названието дизайн.

На 28 декември 1960 г., отново в салоните на галерията на ул. Гурко 
№ 1, с реч на министър Начо Папазов се открива изложбата, озаглавена 
с апела За повече красота! Дописката от първа страница на вестник Народна 
култура (Za poveche krasota 1960: 1) оповестява участието на 158 художника 
с впечатляващия брой творби – 2000. Разгръщането на анализа на мащаба 
на изложбата и конкретиката на изложените произведения, участниците 
и оформлението на изложбата, се нуждае от собствено изложение. Тук 
бих изтъкнала някои принципно важни положения, откроени и в проведе-
ното обсъждане на изложбата през февруари 1961 г. (Stenografski protokol 
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1961). Резултатът от подобни „междуведомствени“ разисквания вече е 
бил отчетен във връзка с изложбата с образци след проведен анонимен 
конкурс за мебели от Министерството на строежите и строителните 
материали (Kiselov 1958: 4). За юбилейната изложба, вече по инициатива 
на Министерството на просветата и културата и Съюза на художниците 
в България, се провежда обсъждане между заинтересованите организа-
ции. Ядрото участници е от средите на художниците, но чрез избора на 
„делови президиум“ разбираме и за останалите въвлечени в начинанието 
институции – членовете са от Комитета за благоустройство и архитек-
тура, от Центъра за асортимент и мода3 и представител на кооперация 
Ръчен труд от Чипровци. В програмата са предвидени доклади по основните 
приложни видове, застъпени в изложбата. Водещата фигура на Александър 
Обретенов4 в събитието се откроява още с идейно-постановъчното му 
слово в началото. След него думата е дадена на представителката на 
Министерството – Гинка Пеева, която обстойно обобщава извършения 
обем от работа по осъществяването на изложбата, трудностите и про-
изтеклите от тях резултати във връзка с внедряването на образците в 
производството. Същинският разговор за постигнатото и липсващото 
в залите на Гурко № 1 се провежда след изнесените доклади на Георги 
Бакърджиев, Георги Коларов, Димитър Станков, Йосиф Йосифов, Любомир 
Далчев, арх. Богдан Томалевски. Само по себе си събитие, събуждащо нау-
чен интерес, протоколираното обсъждане дава основните характеристи-
ки на интересуващия ни дял от изкуството. Неотменна е свързаността 
с традицията, единственият път, който се чертае, е този, който след-
ва осъвременяването на унаследената образност. Модернизирането чрез 
взаимстване на чужди образци е отчетено като допустима грешка за 
незрялото ни родно производство. 

Специфично важното в тази изложба е опитът да се осъществи връзка-
та между художника и производството в рамките на новите производствени 
и обществени отношения. От доклад на Гинка Пеева научаваме, че всички 
произведения са резултат от предварителната контрактация на авторите, а 
изпълняването на голяма част от произведенията е станало в реална произ-
водствена среда5. Усилията да се изпълнят всички, откроени в изложението 
дотук нужди, са били целенасочено полагани повече от две години. И ако 
резултатите не са били задоволителни и с траен ефект върху средата, това 
още веднъж подчертава трудността на „забавеното ускорено развитие“ и 
на практика липсата на работещи производствени практики с участие на 
професионални художници в тях. Разновидовото, обединяващо технология 

3  С постановление № 124 на МС от 14 май 1960 г. се създава Център за новите асортименти 
на стоките и мода (IPNS 1960b:1). Вж. и (Gadjeva 2021: 230).
4  По това време Александър Обретенов е секретар на Съюза на художниците в България, 
директор на Института за изобразителни изкуства, БАН, и народен представител.
5  Седемнадесет предприятия са посочени в края на каталога към изложбата.
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и изкуство, уникално и серийно поле на творческа изява, може да понесе 
повечето задачи, които му поставя новият обществен ред, още повече то 
се развива върху основи, които макар и заличени от партийната реторика, 
оплождат постиженията, демонстрирани в изложбата. Нееднородността на 
множеството фактори, които му влияят в този период обаче изисква повече 
време, за да бъдат осъществени в условията на НРБ.

1. Каталог на юбилейна изложба на приложни изкуства 1960. Корица от Антон Мечкуев

Catalog of the Jubilee exhibition of applied arts 1960. Cover by Anton Mechkuev

2. Георги Коларов. Пингвин. Каталог на юбилейна изложба на приложни изкуства 1960

Georgi Kolarov. Penguin. Catalog of the Jubilee exhibition of applied arts 1960
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3. Венета Атанасова. Керамичен сервиз за кафе. Каталог на 
юбилейна изложба на приложни изкуства 1960

Veneta Atanasova. Coffee set, ceramic. Catalog of the Jubilee 
exhibition of applied arts 1960

4. Евгени Клинчаров. Декоративен плат. Каталог на юбилейна 
изложба на приложни изкуства 1960

Evgeni Klincharov. Decorative fabric. Catalog of the Jubilee exhibition of 
applied arts 1960

5. Мария Йосифова. Декоративен плат Параходи, ръчно 
изпълнен. Каталог на юбилейна изложба на приложни изкуства 1960

Maria Yosifova. Decorative fabric Steamers, handmade. Catalog of 
the Jubilee exhibition of applied arts 1960
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Summary

The decade before the Jubilee Exhibition of Applied Arts in 1960 marked a “renewal 
of ideological narratives” in the propaganda of the doctrine of socialism and was 
characterized by processes of enlightenment. In the field of culture, especially in 
the fine arts, change was becoming visible at a different pace. In the applied arts, 
the slowdown in the processes of development was followed by a gradual “catch 
up” and inclusion in the conjuncture of the new political order. The article discusses 
the historical development of the first exhibition of applied arts in 1931, followed by 
the first and the second after 9th September 1944 general art exhibitions of applied 
arts in 1955 and 1958. A. B. Saltikov’s report on the development of applied arts 
before the First Congress of Artists in the USSR (1957) is central to the text, due 
to its programmatic nature for a “satellite” cultural environment at the time. Some 
press publications traced the gradual “maturing” of the artists, because on the one 
hand, the public opinion and attitudes were shaped under the slogans “For more 
beauty” and “Closer to life. More among the people”, and on the other, its goals 
were to incorporate the artistic models in industry.
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From the ivory tower to the expanded workshop: notes on the idea of 
the artist’s studio in American art at the turn of 1970s and 1980s

От кулата от слонова кост до разширената работилница 
– бележки върху идеята за художественото студио в 
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Abstract: The paper discusses the change of paradigm in American art in the 1970s within the con-
text of the artist’s studio and its role in the institutional nexus of the art world. The central reference 
point is the reception of works by artists who, at the turn of the 1970s and 1980s, after several years 
of creating Conceptual Art, returned to painting, then regarded as a conventional and discredited 
studio practice. The author focuses on the example of New York- and Los Angeles-based artist Jack 
Goldstein (1945–2003).
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One of the crucial notions rethought by artists and critics associated with the 
Neo-Avant-Garde and Conceptual movements in art in the 1960s and 1970s was 
the notion of the artist’s studio. Traditionally the studio was regarded as a space 
of intimacy and seclusion, where the artist worked alone, or at best was accompa-
nied only by a model, and sought for unique forms of expression. Such view of the 
studio, deriving from Romanticism, was still characteristic of modernist art, in which 
the artist was perceived as an inspired loner driven by the necessity for originality, in 
dialogue with or rebelling against tradition, necessarily cut off from the world (or, in 
other terms, confined in an ivory tower). Understood within this framework, the stu-
dio has been associated with traditional art media such as painting and sculpture. 

Neo-Avant-Garde and Conceptual artists and critics nonetheless regarded the 
idea of the studio as anachronistic, incapable of maintaining any critical relation-
ship with the outside world, and isolating the artist from such important factors of 
contemporaneity as political and social change and the impact of mass culture. As 

1  Filip Pręgowski, PhD, is an Assistant Professor at the Department of the History of Contemporary and Non-European 
Art, Nicolaus Copernicus University. He explores the history and theory of contemporary painting and the history of art 
criticism. He has published, among others, the book Francis Bacon. Metamorfozy obrazu (Francis Bacon. Metamorphoses 
of the Painting, Warszawa 2011), and several articles on the history of art criticism, and modern art theory. His main area 
of research is modern American art. 

E-mail: fpregowski73@umk.pl
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Dan Flavin claimed in 1968, “the contemporary artist is becoming a public man, 
trusting his own intelligence, confirming his own informal ideas” (Flavin 1968: 32). 
In 1967–1968 Flavin, a prominent member of the American Neo-Avant-Garde, un-
dertook research in the course of which he visited a number of American art 
schools in order to gather information regarding the prevailing model of art educa-
tion. His conclusion was that this was predominantly based on the traditional view 
of the studio and offered little more than “technical, vocational training”, “formal 
indoctrination in art historical media”, in other words just conventional studio prac-
tice (Flavin 1968: 28). Such a parochial model of education was determined by 
art educators who had no adequate individual accomplishments and had become 
stuck in “bureaucratic persistence, social stamina and ideological conformities” 
(Flavin 1968: 28).

Combining the traditional understanding of the artist’s studio with the prevail-
ing model of art education was a key element in the diagnosis of modernist art 
paradigms formulated from a position of progressive art. An example of this diagno-
sis may be found in Flavin’s essay. As he claimed, these paradigms resulted in art 
practices that had failed to survive “contemporary intellectual dry-cleaning” (Flavin 
1968: 30). These practices consisted in the production of pastiches of earlier high 
and avant-garde styles, such as “Düsseldorf ‘malerisch’ oil sauces”, “post-Mon-
drian” abstract compositions, figuration preferred by “Cézanne-ists” and “Matisse-
ists” (in conflict with one another), post-Abstract Expressionism as favoured by 
“Hoffmannaires”, etc. (Flavin 1968: 30). 

Flavin was well aware that at a time of late capitalism the studio should be also 
considered in terms of production and consumption, since it was the place where 
works of art were being produced and subsequently consumed by the art institu-
tions. This issue was discussed in a discerning manner by the French Conceptual 
artist Daniel Buren in 1971. In his essay The Function of the Studio − one of three texts 
dealing with art institutions published between 1971 and 19732 – Buren stated that 
the studio “is a ‘stationary’ place where ‘portable’ objects are produced” (Buren 
1979: 51). The studio is thus not simply a private place, but also the location in 
which the process of art commodification begins. It is the studio in which the art 
critic or curator may choose the works to be included in an exhibition, a collection 
or a gallery (Buren 1979: 52). The studio is thus a “boutique”, where “ready-to-wear 
art” can be found, or a “commercial depot” where art, having been produced, is 
stored and ready for distribution (Buren 1979: 53). That is why the most acceptable 
artworks produced in the studio are the portable ones, those intended to be trans-
ferred to their place of destination – to the gallery or the collection (Buren 1979: 54). 
Insofar as Flavin associated the notion of the studio with anachronistic art practices, 
Buren emphasised that it was the art market that underpins it – both situations be-
ing unacceptable for progressive artists in the late 1960s and 1970s. 

Flavin proposed his own solutions to resolve this crisis and to overcome the 

2  The others were Function of the Museum (Artforum 1973) and Function of an Exhibition (Studio International 
1973). 
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prevalence of an anachronistic system of education. He argued that aspiring artists 
ought not to be forced to choose among traditional, separately categorised me-
dia such as painting or sculpture, since art should be seen not in terms of media 
specificity, but as “a seemingly impossible fusion” of different media and fields of 
expression (Flavin 1968: 32). He also insisted on the freedom of students and their 
independence from the college authorities, and argued that the teaching faculty 
should support students’ projects, no matter how anarchistic or retrograde they 
seemed (Flavin 1968: 32). 

As a voice of Californian Conceptual Art, Flavin lived to see the fruition of 
his postulates at the beginning of the next decade, when the California Institute of 
the Arts (CalArts) was opened in 1971 at its new campus in Valencia. CalArts, a 
private university, former Chouinard Art Institute, was particularly open to the de-
mands of freedom, and favourable to the values of the counterculture − its teach-
ing stuff generally rejected older paradigms of art education. As the American art 
critic Craig Owens noted, obligatory courses were replaced by a mentor system 
and an active, visiting-professor programme within the programme of artistic educa-
tion in CalArts, as shaped by John Baldessari and Paul Brach (Owens 1982: 100). 
Students were encouraged to work in new media, such as photography, film, instal-
lation and performance, although traditional media (painting and  sculpture) were 
also available (Owens 1982: 100). Paul Brach, the first dean of CalArts, built up 
the faculty on the basis of artists who were already recognised within the circle of 
American Conceptual Art and the Fluxus movement, or would soon gain recognition, 
including, besides Baldessari, Allan Kaprow, Dick Higgins, Nam June-Paik, Michael 
Asher, Judy Chicago, Wolfgang Stoerchle and others (Eklund 2009: 24-25). John 
Baldessari and his class, called Post Studio, exerted a crucial influence on the first 
generations of CalArts alumni. Baldessari promoted the idea of media hybridisation, 
as expressed in his statement published in the catalogue of the exhibition organised 
on the occasion of CalArts’ tenth anniversary in 1981: “a painter may use a dark-
room, a photographer may use the colour video equipment, a designer may create 
a performance” (Owens 1982: 100). As David Salle, one of the first CalArts alumni, 
recalled, the Post Studio class felt like an elite, but at the same time, due to their 
devotion and enthusiasm, they also saw themselves as “a revolutionary cell”. In 
keeping with the name of the class, Salle noted, everything valuable, that is ideas, 
concepts and projects, emerged outside the studio. The dictum “anything can be 
art/art can be anything”, popular among Baldessari’s students, best expresses this 
atmosphere (Salle 2016: 106-107). 

Although American art of the decade preceding the establishment of CalArts 
had featured outstanding representatives among painters, including Frank Stella, 
Kenneth Noland, Ellsworth Kelly, Jules Olitski, Helen Frankenthaler and others, 
Baldessari’s students refused to follow in their footsteps and be characterised by 
a large-scale signature style, since they regarded this as “the art-world equivalent 
of going corporate at a time of counterculture” (Salle 2016: 107). The example 
of their mentor was in itself not without significance, particularly when in 1970 he 
completed his Cremation Project by burning all his works created between 1955 and 
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1963 (mainly easel paintings) in a crematorium furnace. Remaining beyond the stu-
dio-gallery nexus and independent of the institutional art-world was paramount for 
young artists from the Post Studio circle. This is precisely why some works shown 
in the CalArts tenth anniversary exhibition in 19813 intrigued Craig Owens to the ex-
tent that he gave them prominence in his essay Back to the Studio, published in Art in 
America in 1982. 

This exhibition was curated by Helene Winer, the former director of Artists 
Space, the New York gallery in which Douglas Crimp’s renowned exhibition Pictures 
had been presented four years earlier, in 1977. Pictures became a landmark in estab-
lishing the legend of a circle of artists, contemporaries and mainly CalArts alumni, 
who became famous as the Pictures Generation − known predominantly for their 
conceptual approach and their use of imagery appropriated from the media and 
popular culture. Almost all the artists who took part in the 1981 anniversary exhibi-
tion could subsequently pride themselves on being part of the Pictures Generation 
movement. What was a surprise to Owens was that he realised that many of the 
works presented in this exhibition were created in traditional media, mostly painting. 
As it turned out, at the beginning of the 1980s painting was the medium (or “mode 
of production”) to which many former conceptual artists returned, after a decade 
of making performances, films and photography (Owens 1982: 100). Within the 
specific context of CalArts and Post Studio practices the phenomenon observed by 
Owens might be regarded as peculiar, and, if it was indicative of anything in general, 
it reflected a “massive retreat to the studio” (Owens 1982: 100). 

Although painting was not especially esteemed in the circle of Post Studio 
artists, one should not forget that the turn of the 1970s and 1980s was a time of 
prosperity for this medium. Following at least a decade of “the affirmation of pure 
cognitions” and “the triumphant negation of the discredited objecthood”, in the 
words of Thomas McEvilley (McEvilley 1993: 6), this period was marked by the re-
turn of painting in its Neo-Expressionist mode, which generally drew on the tradition 
of pre- and post-war modernism and its Expressionist styles in particular. This kind 
of personal and expressive art, full of aggressive brushstrokes and emotionally-
charged imagery, was represented by such painters as Julian Schnabel, Jonathan 
Borofsky, Susan Rothenberg, Keith Haring and Jean-Michel Basquiat. Hilton Kramer, 
the exponent of American conservative art criticism which generally supported Neo-
Expressionist painting, appreciated its exultation “in the physical properties of the 
medium, and in its capacity to generate images and stir the emotions”. “This is 
painting”, he believed, “that makes a very frank appeal to the senses at the same 
time that it addresses itself without embarrassment to our appetite for poetry, fan-
tasy and mystery” (Kramer 1981: 1). 

Why, then, did such artists as Jack Goldstein, David Salle, Troy Brauntuch, 
Matt Mullican return to the studio? As Owens noticed, Helene Winer only invited 

3  The exhibition was held in CalArts, Valencia, from 21 September to 9 October 1981. Among 
participating artists were Ericka Beckman, Ross Bleckner, Troy Brauntuch, James Casebere, Eric 
Fischl, Jack Goldstein, Matt Mullican, David Salle and James Welling. 
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artists who had achieved “some degree of art-world recognition” to participate in 
the exhibition (Owens 1982: 100). Since art and its institutions were based on eco-
nomic relations and the logic of commodity exchange, it was extremely difficult to 
gain recognition when working in media which is ephemeral and essentially unmar-
ketable, such as performance, installation and film. Only tangible, portable objects 
which can be marketed allow artists to achieve commercial success and become 
“visible” (Owens 1982: 100, 102). Thus, despite the prevalence of Conceptual Art 
in the 1970s and the idea of Post Studio, it was nevertheless painting which still re-
mained primary among “visible”, marketable media. Indeed, at the turn of the 1970s 
and 1980s painting was extremely popular among the owners of New York galler-
ies and collectors, largely due to economic growth in the time of Reaganomics, 
which in turn resulted in a rapid expansion of the art market. “More is happening 
in American art right now than ever before. […] There is more public interest and 
much more money − not necessarily in that order” − observed Peter Schjeldahl at 
this time (Schjeldahl 1991: 62). Robert Hughes, in turn, outlined a picture of that 
period in which “the market pressure for accessible, undemanding, lavishly emo-
tional art was extreme” and “if one wanted Schnabel, they all wanted Schnabel; 
if one bought a Keith Haring, two hundred Keith Harings would be sold” (Hughes 
2001: 401, 402).

Against this background, the case of Jack Goldstein, who “after nearly a dec-
ade of relative obscurity as a performance artist and filmmaker, […] achieved some 
degree of recognition, but as a painter” (Owens 1982: 102), seemed to be particu-
larly interesting. Goldstein turned to painting in 1979, encouraged by the commercial 
success of the Neo-Expressionist painters, and abandoned his earlier ambitious 
projects, mainly 16 mm experimental films. As the artist himself recalled, he “didn’t 
want to be this guy who did performances and films when all these other guys were 
painters”. Although this was a difficult decision for him, he knew that eventually he 
had to return to painting (Hertz 2011: 250).

It should, however, be emphasised that Goldstein did not return to painting 
in order to “exult the physical properties of the medium”, nor to paint in “lavishly 
emotional” manner. His figurative paintings from the early 1980s present images 
of war, natural catastrophes, and space objects such as planets and nebulae. 
These images are seductive, but not in terms of any lively, ‘malerisch’ use of me-
dium. Goldstein’s elegant large-format pictures, usually utilising a black background, 
are made after photographs, and rendered in an impersonal, photographic style. 
The paintings demonstrate distance, not only terms of style (impersonal manner) 
or epistemology (tragic events depicted as if they were carnival parades, as in 
the case of series after photographs by Margaret Bourke-White documenting the 
bombed Kremlin during the Second World War) (Ill. 1, Ill. 2). If Owens was aware 
of this kind of detachment in Goldstein’s painterly practice (Owens 1982: 105), he 
missed another kind: the essential distance from the medium of painting itself, at 
least as this is understood within the modernist framework. This can be observed 
in several aspects. First of all Goldstein rejected the idea of the painter’s studio as 
a space of intimacy and seclusion. He did not work alone, but with assistants, and 
moreover he did not execute the work himself, but ordered his assistants to do it 
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1. Jack Goldstein. Untitled, 1981. Acrylic on canvas, 213,4 × 335,3 cm (84 × 132 in), 

collection Melva Bucksbaum and Raymond Learsy, courtesy of The Estate of Jack Goldstein

(Dercorn 2009: 169). Although that is not unique in contemporary art practice (one 
might mention Andy Warhol, Robert Rauschenberg and Roy Lichtenstein, among 
others), it is an important element in changing the paradigm of the studio from an 
isolated place to an expanded workshop. In such a new paradigm the artist’s work 
ceases to be an individual struggle and becomes a collaborative enterprise. The 
artist then becomes a “public man”, just as Flavin posited. Goldstein also developed 
an individual method of paint application, with the use of stencils and airbrush. As 
he explained, when interviewed by Chris Dercon in 1985, “with an airbrush one al-
ways has the same distance to the canvas […] one isn’t making marks, one isn’t 
leaving traces”, which in fact amounts to total anonymity (Dercon 2009: 173). 

The return to the studio of such artists as Goldstein therefore remains para-
doxical (similar problematic features can be found in the art practice of David Salle, 
Matt Mullican and Troy Brauntuch, but these would be the subject of another es-
say). After all, in his desire to become a “visible” artist, Goldstein did not abandon 
his conceptual approach. He did not return to the ivory-tower-studio, but instead cre-
ated a space for collaborative work, where he was the director who presented the 
ideas and designs, and supervised the process of production. He rejected the notion 
of medium specificity, understood in terms of ontological essence, autonomy and 
individual self-expression. What he preferred instead was a post-modern venture in 
which painting is the result of conceptual practice based on appropriated photo-
graphic imagery. Such practice ultimately results in another kind of contribution to 
the competitive art market. 
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2. Jack Goldstein. Untitled, 1981. Acrylic on canvas, 210,2 × 330 cm (82 ¾ × 130 in), 
collection of Joan and Fred Nicholas, courtesy of The Estate of Jack Goldstein
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Резюме

Връщането към рисуването – процес, наблюдаван сред много от амери-
канските бивши концептуални художници в началото на 1970-те и 1980-те 
години, е част от съществен по своите мащаби процес на разширяване 
на американския пазар на изкуството по време на рейгъномиката. Както 
твърди Крейг Оуенс, художниците, които са създавали спектакли, инста-
лации и експериментални филми в продължение на няколко години, се връ-
щат към рисуването, за да бъдат забелязани – тоест, за да продават. 
Въпреки това „оттеглянето в ателието“ на бившите концептуалисти не 
води непременно до неоекспресионистичния и емоционален стил на рису-
ване, популярен по това време. Художници като Джак Голдщайн поддържат 
своя концептуален подход, създавайки картини въз основа на присвоени 
образи, които впоследствие се изпълняват от асистенти. Артистът се 
завръща в студиото, което е по-скоро пространство за съвместна рабо-
та, отколкото място за уединение.
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In socialist Czechoslovakia (1948–1989), every adult citizen was obliged to 
work. Failure to work was a criminal offence called ‘parasitism’. The work obliga-
tion did not apply to pensioners, the disabled and housewives. The position of the 
artists was unique. Every graduate of an art academy could join a professional 
association and was registered by the Visual Arts Fund, which served as an ad-
ministrative platform. As freelancers, the artists were exempt from going to work 
every day. Besides being a part of social life, visual arts were also part of political 
interests.

1  The text was developed in the Institute of Art History at the Art Research Centre of the Slovak 
Academy of Sciences, using the research findings of the VEGA grant 2/0098/21 Zuzana Bartošová 
‘Contexts of Slovak and Czech visual art in the latter half of the twentieth century by an example of selected neo-avant-
garde tendencies’
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(1993–2000), and a lecturer at the University of Trnava. Her research area is 20th century Slovak fine art and its contexts. 
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– Ten Artists on Contemporary Slovak Fine Art] (1996), and an academic supervisor of the publication ‘Košická moderna’ 
[The Modernism of Košice] (2013). 
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Liberal sixties in Czechoslovakia favoured artistic freedom. However, after 
the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia on 21 August 1968, the situation 
fundamentally changed. Under the pressure of Soviet ideologists, the highest state 
representatives and leading figures of the Communist Party were replaced, and the 
influence of the Communist Party on society increased. New leaders were strong 
proponents of the so-called ‘normalisation of society’, which was a perfidious, 
communist name for restricting civil rights and freedom of expression. While liber-
ally-oriented intellectuals, who worked in the area of media, film and theatre and 
senior executives of intuitions and university teachers, who supported the revitalis-
ing process in the sixties, found themselves unemployed, most citizens, including 
the artists, did not notice any change between 1968 and 1972. The cultural policy 
of the state remained untouched, too. The exhibitions of Czechoslovak art abroad 
still presented works by avant-garde and young progressive artists; the core of the 
official presentation at Expo’70 in Osaka, for instance, formed neo-constructivists 
works (Šetlík 2007: 369-385). The collection for the Sixth Paris Biennale (1969) was 
put together by Marian Váross (1923–1988), the then director of the Institute of Art 
History at the Slovak Academy of Sciences, and included works following the cur-
rent tendencies of the Euro-American art scene. The collective work presented in 
the independent section by action and conceptual artist Alex Mlynárčik (b. 1934), 
a friend of Pierre Restany, was even more daring. The Donation consisted of 2,430 
objects by young artists (Bartošová 2011: 72). Before 1972, Mlynárčik also organ-
ised spectacular collective actions in which many artists from abroad participated.

The opening of Danuvius’68, an International Biennale of young artists from all 
around the world, took place in the autumn of 1968 as if nothing special had hap-
pened. The same is true of a couple of other exhibitions, such as Sculpture and the 
City (Liberec, 1969), or Piešťany Park´s Sculpture – Polymusical Space (Piešťany, 1970). 
Gradually, however, the official conditions of art production started to change. 
The decisions taken in Moscow were obligatory for the government. The Soviet 
ideologists only accepted the descriptive realism, criticising the production and 
presentation of every work whose language resonated with the current tendencies 
of the Euro-American art scene. Compared to the Czech part of the country, the 
‘normalisation’ in Slovakia proceeded at a much slower pace. To some extent, this 
can be attributed to the fact that central state institutions were located in Prague. 
One must also not forget the Constitutional Act on the Czechoslovak federation 
that came into effect on 1 January 1969. As a result, the Czechoslovak Ministry of 
Culture ceased to exist and was replaced with two federal ministries. This is also 
true of art associations. The crucial meeting of the Association of Czechoslovak 
Visual Artists, which suggested that the national association should be split into 
two federal ones, was held on 27 and 28 May 1968. The delegates agreed to es-
tablish Czech and Slovak associations of visual arts that would act independently 
‘except for national cultural events in which they would cooperate through the 
elected joint body’ (Binarová 2017: 234) The split was finally approved on 24 April 
1969. The preparations for organising the first conventions of federal associations 
of visual artists started in a turbulent political climate of intensifying ’normalisa-
tion’ of society.
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The Association of Czech Visual Artists was established on 25 April 1969. In 
spite of several leadership changes, the new statutes did not considerably differ 
from the previous ones, and the Ministry of Interior of the Czech Republic refused 
to accept them. Although the new statutes still included the requirements such 
as the abolition of censorship or the freedom of movement, after further person-
nel changes they were finally approved on 21 December 1970. The statutes of 
the new Association of Slovak Visual Artists were approved on 9 December 1969 
(Binarová 2017: 267) espite all these events, the situation in Slovakia could be re-
ferred to as a ‘cultural inertia’ (Bartošová 2019: 138). In May 1969, the Association 
of Slovak Visual Artists published its action programme (Výtvarný život 1969: 33-
34) that was still full of liberal ideas of the sixties. Moreover, it required to over-
come the narrowed perception of culture and art and criticised overrating their 
ideological role. The programme also defended artists‘ right to freedom of opinion 
and rejected censorship. The freedom of culture seemed to remain untouched by 
the invasion. Yet, in 1971 the editor-in-chief of the significant magazine Výtvarný 
život, Ľubor Kára (1927–1994), was removed from his office and replaced with 
Štefan Bednár (1909–1976), an artist conforming to the so-called ‘normalisation’ 
(Bartošová 2011: 58).

The ideologists expressed their discontent with the remaining spirit of liberal-
ism in the document Lessons Drawn from the Crisis Development in the Party and Society ap-
proved by the fourteenth congress of the Communist Party of Czechoslovakia that 
took place on 10 and 11 December 1970. The pressure of Moscow ideologists and 
the obedience of Slovak communists led to a radical change in the cultural area. At 
the beginning of 1972, the second convention of the Association of Slovak Visual 
Artists (Rampáková 1974: 219-257) was held with the only goal: to normalise. With a 
few exceptions, all progressively-oriented artists of the sixties were expelled from the 
Association as their work was referred to as the penetration of bourgeois ideology 
into a socialist society. As a result, the Slovak art scene was divided into the artists 
who, in exchange for their creative freedom, were allowed to do whatever they want-
ed, and the artists who were deprived of any rights (Bartošová 2019: 138-153). Being 
excluded from the professional association, they were not allowed to present their 
work in public. The state-owned galleries and museums did not purchase their 
works, and the media ignored them. The state tried to deny them the status of an 
artist. As Raymond Moulin pointed out, “the professional identity can´t be reduced 
to a subjective social identity; it must have minimal characteristics by which it is 
entered into the social world of art” (Moulin 1985: 121-130). However, these artists 
were still registered by the Slovak Visual Arts Fund. 

Professional visual artists in the Czech part of the republic, too, were regis-
tered by the Visual Arts Fund, but the situation was very specific. The ‘normali-
sation’ convention of the Association of Czech Visual Artists, which took place 
on 20 December 1972, analysed the years 1968 and 1969 and announced that 
“future activities of the Association will conform to the document Lessons Drawn 
from the Crisis Development in the Party and Society” The former chairman, Adolf 
Hoffmeister (1902–1973), was accused of questioning the foundation of socialist 
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visual culture, while the aesthetician Luděk Novák (1929–1978), the former mem-
ber of the chairmanship and editor-in-chief of the magazine Výtvarné umění, was crit-
icised for expressing anti-socialist views. The convention was attended by the rep-
resentatives of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia 
and the Culture Ministry. The magazine Výtvarná práce received sharp criticism, too 
(Binarová 2017: 289-290).

The life of artists expelled from the professional associations differed. Many 
Czech artists made their living as art conservators, for instance, the married cou-
ple, sculptors Eva Kmentová (1928–1980) (Ill. 1)3 and Olbram Zoubek (1926–
2017). As Zoubek put it, “for 17 years, art conservation became my livelihood… 
аrt conservation was not as closely monitored as other areas of art. Our crew 
included Václav Boštík, Zdeněk Palcr, Stanislav Podrázký and I... We have sur-
vived the dark period. We were free; the work was… apolitical” (Slavická, Pánková 
1996: 115) (Ill. 2). Another sculptor making his living as an art conservator was 
Karel Nepraš (1932–2002). As for Miloslav Chlupáč (1920–2008), “in the seven-
ties, he worked as a boilerman at the housing estate Invalidovna in Prague and 
started to make his living as an art conservator only in the 1980s after he had 
been re-registered with the Czech Visual Arts Fund” (Šetlík 1996: 14-15). Vladimír 
Janoušek, a participant of EXPO’70 in Osaka, occasionally succeeded in getting a 
commission for a public space sculpture but “... sometimes the final work was re-
jected because the artist’s name was on the black list” (Šetlík 1996: 38). Besides, 
Janoušek also cooperated with theatres. The life story of Milan Knížák (b. 1940), 
exponent of Czech action art and a member of Fluxus, deserves special attention. 
Not only was his work rejected by the official cultural policy, but also he was im-
prisoned for his liberal activities (Chalupecký 1990: 89-105).

The artists excluded from the Association of Slovak Visual Artists were not 
allowed to present their work in public, but the registration by the Slovak Visual 
Arts Fund enabled them to work as freelancers. They managed to maintain their 
standard of living due to their friendships with architects. According to the in-
vestment act, part of the costs of public works was used for decoration, and 
so the artists made monumental works for new public buildings. The ideologists 
required the works to be either figurative or decorative, following, ironically, the 
legacy of Russian avant-garde. Jozef Jankovič (1937–2017) (Ill. 3) made jewellery 
(Bajcurová, Hrabušický, Rusinová 1997: 222); Milan Paštéka (1931–1998) could 
rely on a broad range of collectors who were buying his works from his studio 
(Bakoš et al 2001: 307-309). Before his emigration in 1981, Stanislav Filko (1937–
2015) made “monumental sculptures for public spaces and works for architecture 
[…], since 1972 not always under his own name” (Gregorová-Stach, Hrabušický 
2018: 408). Besides cultivating the project of an ideal, apolitical world Argillia, 
Mlynárčik created works for architecture and designed set pieces (Restany 1995: 
237). Milan Dobeš (b. 1929), then the only Slovak participant of Documenta in 

3  The illustrations published in this paper represent the artists´ free, non-commissioned works made 
in the period during which they were expelled from official galleries and public space. 
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Kassel (4 DOCUMENTA 1968), remained true to constructivism also in his public art. 
The works Rudolf Sikora (b. 1946) (Ill. 4) made for new buildings did not differ 
from his non-commissioned work that combined conceptual art with the language 
of geometry. Miloš Urbásek (1932–1988), a representative of Lettrism, who was 
very successful in then West Germany, worked as a graphic designer and ex-
ecuted decorative works for new buildings (Riese, Šefčáková, Valoch 2000: 212-
214). Andrej Rudavský (1933–2016) designed the inscription on the facade of the 
new building of the Animal Production Research Institute in Nitra. The sculptor 
used this opportunity in 1981 to organise the biggest exhibition of contemporary 
Slovak public sculpture there, which was open to all artists (Bartošová 2011: 183-
186). Július Koller (1939–2007) and Peter Bartoš (b. 1938) (Ill. 5) did not have 
any close friends among the architects; Bartoš was employed by the Bratislava 
ZOO as a conceptual artist (Keratová 2014: 61), and Koller (Ill. 6) was financially 
supported by his partner, graphic artist Květa Fulierová. To make a living, Koller 
painted pictures depicting stylised reality, which were offered by the shop of the 
Slovak Visual Arts Fund, and led summer courses for non-professional artists 
(Grúň, Rhomberg, Schöllhammer 2016: 296). Dezider Tóth (b. 1947) focused on 
graphic design, illustration and costume design (Meluš, Tóth, eds. 2011: 456-460). 
Many artists of middle and younger generations found a job in exhibition depart-
ments of cultural institutions, e.g. Milan Bočkay (b. 1946) (Ill. 7) and Otis Laubert 
(b. 1946), in specialised secondary schools, e.g. Rudolf Fila (1932–2015), Vladimír 
Kordoš (b. 1945) (Ill. 8) and Ľubomír Ďurček (b. 1948) (Ill. 9), or in art schools, 
e. g. Daniel Fischer (b. 1950) (Ill. 10), Igor Minárik (b. 1948) and Ladislav Čarný 
(b. 1949) (Meluzin, ed. 2007: 473-474). Not all artists managed to cope with the 
troubles caused by their exclusion from the public space. Sculptor Rudolf Uher 
(1913–1984) ended with serious health problems. A stroke left him paralysed on 
the right side of his body, and till the end of his life, he carved his sculptures using 
only his left hand (Bartošová 2001: 110). Painter Marián Čunderlík (1926–1985) 
decided to leave the capital and live in seclusion. A few years later, he committed 
suicide (Bartošová 2011: 162).

The artists who were prevented from participating in public life by commu-
nist ideologists established their own unofficial art scene. They continued creat-
ing art in the privacy of their studios and organised exhibitions of their works in 
places that were beyond the reach of censors. According to the Czech philosopher 
Václav Bělohradský, they chose “a life for an idea, which was the opposite of the 
life for ideology” (Bělohradský 1995: 174). These artists saw their status of artist 
as a mission.
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1. Eva Kmentová. Aggressive Cube, 1970, coloured plaster, 52 x 52 x 52 cm. Muzeum 
umění  Olomouc [Art Museum Olomouc]. Photo: archív Nadačného fondu Kmentová/
Zoubek [archive of the Kmentová/Zoubek Foundation]

2. Olbram Zoubek. Guard, 1975, layered lead, steel, h. 228 cm. Alšova jihočeská 
galerie [Ales South Bohemian Gallery], Hluboká nad Vltavou. Photo: archív 
Nadačního fondu Kmentová/Zoubek [archive of the Kmentová/Zoubek Foundation]

3. Jozef Jankovič. Drawing for a project, 1976, pastel and mix of drawing techniques 
on paper, 51 x 67 cm. Zbierka Prvej slovenskej investičnej skupiny [First Slovak 
Investment Group´s collection], Bratislava



111

4. Rudolf Sikora. Pyramid – Civilisation – Diagrams XII, 1976, mixed media, 162 x 276 cm. Zbierka 
Prvej slovenskej investičnej skupiny [First Slovak Investment Group´s collection], Bratislava

5.  Peter Bartoš. Composition II (The Wall and the Cracks), 1972–1992, 
oil and acrylics on canvas, 131 x 130.5 cm. Zbierka Prvej 
slovenskej investičnej skupiny [First Slovak Investment Group´s 
collection], Bratislava 
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6. Július Koller. New Cultural Situation (UFO), 1988, mixed media on fibreboard, 61 x 100 cm. Zbierka 
Prvej slovenskej investičnej skupiny [First Slovak Investment Group´s collection], Bratislava

7. Milan Bočkay. Four Similar Lines, 1987, oil on canvas, 86 x 80 cm, Zbierka prvej slovenskej investičnej 
skupiny [First Slovak Investment Group´s collection], Bratislava
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8. Vladimír Kordoš/Diego Velázquez. Lunch I, 1980, photo-documentation of the action on 
paper, 70 x 100 cm. Zbierka Prvej slovenskej investičnej skupiny [First Slovak Investment Group´s 
collection], Bratislava

9. Lubomír Ďurček. Taking Down, 1989, photo-documentation of the action on paper, 60 x 164 cm. 
Zbierka Prvej slovenskej investičnej skupiny [First Slovak Investment Group´s collection], Bratislava
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Summary

The so-called ‘normalisation’ of society and culture in Czechoslovakia was gradual. 
The ideologists insisted on the ultimate reconstruction of the associations of Czech 
and Slovak artists (1972). Being expelled from the art association, the artists lost 
the possibility to present their work in public. The ruling regime tried to deprive 
them of their status of artists. However, the artists were still registered by the visual 
arts funds, and so they could work as freelancers. Slovak artists usually designed 
decorative works for architecture while the Czech artists tended to work as art 
conservators. The younger ones also worked as art teachers. Despite problems, 
many artists did not give up. Making art in their leisure time, they established the 
unofficial art scene. 
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AIDS art and activism in the 1980s: 
the very cases of Keith Haring and Gran Fury

Изкуството, посветено на СПИН и активизма през 1980-те – 
случаите Кийт Харинг и Гран Фюри
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Abstract: In the 1980s USA, the emergence of individual artists and art collectives, which managed 
to break the racist and homophobic shell of queer art through the pioneering visual language they 
created in order to fight the monster of AIDS, both during that period and later, constituted a bright 
sunray in the deep darkness of political prejudice and social ignorance. Two of the most important 
representatives of this social activist art, directly associated with the HIV/AIDS epidemic in the 
American LGBTQ community, were the visual artist Keith Haring and the art/activist collective Gran 
Fury. This paper aims to research the subversive works of these two American LGBTQ art community 
‘entities’, focusing not only on their artistic and social backgrounds, but also on the techniques they 
employed to create their effective visual language. Moreover, this study aims to comment on the 
artistic messages sent not just to the conservative American society, but also to the rest of the world 
in order to raise awareness about the devastating AIDS crisis. 

Keywords: American LGBTQ community, 1980s, Keith Haring, Gran Fury, art, activism, HIV/AIDS 
epidemic

Ключови думи: Американско LGBTQ общество, 1980-те, Кийт Харинг, Гран Фюри, активист-
ко изкуство, ХИВ/СПИН епидемия

Introduction
The deeply conservative society of the United States of America seemed to 

have been shaking steadily over the last two years of the 1960s, when large-scale 
demonstrations for the liberation of women, the African-American community, and 
homosexuals took place. Gay activism began with the violent protests of 1969, 
also known as the Stonewall riots, when the police began to harass brutally homo-
sexual men who frequented the famous New York Stonewall Inn gay bar, and who 
fought back in an equally energetic way. This situation created an urgent need of 

1  Johannis Tsoumas, PhD, Tsoumas was born in Piraeus, Greece and studied Fine Arts and Art History (BA (Hons) Fine 
Arts/3D Design at the Middlesex University in London, MA in History of Design at the Middlesex University, London, and 
PhD in History of Art at the Aristotle University in Thessaloniki, Greece). He currently works as an Art History adjunct 
Assistant Professor at the Hellenic Open University/University of West Attica. He has more than seventy published papers 
in peer reviewed international journals and is the author of four books: The History of Decorative Arts and Architecture in 
Europe and America (1760–1914), ION Publications, 2005; The Emergence of Plastics Culture in Greece (1950–1970), 
ION Publications, 2007; Women in Greek advertisements in the 1960s, Cambridge Scholars Publishing, 2019 and Japan 
and the West: mutual influences in applied arts (1540–1960) – Seven Essays, Éditions Universitaires Européennes, 2019.

E-mail: iannis33@ hotmail.com 
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rallying and activism for gay rights and resulted in the creation of certain activist 
groups such as the Gay Liberation Front (GLF) and Gay Activists Alliance (GAA), who ever 
since work for legislation and laws protecting homosexuals (Perlman 1985: 19). 

After the end of the 1970s, which was marked by intense activism and pro-
test, the 1980s began with optimism, during which the gay community in the United 
States would work with greater dynamism for their rights. In the big cities of the 
country, such as Los Angeles, San Francisco and New York, homosexual men, 
within the broader context of sexual revolution, had already begun to frequent 
openly in the places of their social and erotic gatherings such as the numerous 
gay clubs where they had fun by drinking, dancing and flirting, or in the public 
baths and saunas, where they were engaged in several ephemeral sexual inter-
courses with numerous, and not strangely, unknown partners. But at exactly the 
same time, one of the darkest and most difficult periods would begin, not only 
for the global gay community, but for all of humanity, which would haunt them for 
many decades to come, making the 1980s the tipping point for the Western world 
gay community (Clews 2017: 9). The HIV/AIDS epidemic, which first appeared and 
spread throughout the gay American community, was heavily associated with the 
promiscuous way of living of gay men and identified as such in the American col-
lective consciousness. At the same time, since homosexuals themselves did not 
have deep knowledge about the AIDS virus, they were rather skeptical and denied 
of this serious disease.

Soon homophobia, racism and all kinds of social discrimination would com-
mence to be associated with homosexuals and the terrible disease that had no 
chance of a cure. A gloomy fear combined with the dangerous ignorance of AIDS 
began to spread everywhere in the country and the Western world as a whole, 
as the nature and behavior of the disease were still unknown2. Politics, combined 
with religion, was a chaotic patchwork of hatred and intolerance as in many cases 
the disease was attributed to the wrath of God towards sinful homosexuals who 
were punished for their terrible sins. In parallel, the initial reluctance of the present 
then US government to accept the seriousness of the epidemic caused the unjust 
death of hundreds of thousands of people (Young 2017). This led to the emer-
gence of many activist groups set up in an effort to raise funding for AIDS medical 
research. In addition, in the vortex of social conflict, fear, prejudice and ignorance 
about HIV/AIDS and its victims, many social art activism groups and individual art-
ists appeared, mainly through the LGBTQ community, who used art in combina-
tion with activism as a driving force to change social viewpoint and consciousness 
(Marcuse 1978: 32). This new, socially and artistically subversive trend that had as 
its goal not only to raise public awareness and understanding, but also to prevent 
the spread of AIDS itself, made the individual artist Keith Haring and the art/activist 

2  Many advertising campaigns contributed to this, as did the announcements of celebrities from the 
American sports scene and the entertainment industry, as many of them were based on homophobic 
propaganda. Typical is the case of basketball star Magic Johnson, who tried to publicly present 
AIDS as an exclusively deadly disease that originated in the gay community and concerned only 
gay men.
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collective Gran Fury leave their artistic imprint. They aimed at changing the distorted 
attitude of American society and world community about AIDS, and denounce, in 
a way, the violation of homosexual rights, tightly linked in the public consciousness 
with the dark side of gay sexuality. 

Keith Haring’s social activist art in the 1980s
Keith Haring (1958–1990) was an artist and activist, nurtured by the sub-

culture of New York graffiti and street art in general, at a time when America 
was shaken by several social defaults. Specifically, severe racism, harsh violence 
against ethnic and social minorities, gender discrimination, violence and attacks on 
women’s rights, and social ignorance, attributed mainly to religious factors, contrib-
uted to the general fear and insecurity, causing a social chaos (Hunter 2006: xiii). 
Having a wide range of artistic methods, practices and techniques with which he 
was constantly experimenting, and a great love for street art that could automati-
cally speak the language of the spectators, Haring loved to be exposed on the 
large surfaces of New York public walls3. His interpretation of traditional American 
action painting in public in the late 1970s revealed an unquestionably strong, curi-
ous and groundbreaking artistic personality, who loved to explore the conflicting 
relationship of abstract shapes with vivid, gestural lines placed randomly in a care-
fully bounded space. These rather experimental attempts led him to the 1980s 
threshold when he started creating a completely idiosyncratic, distinctive style 
dominated by easy and simple themes, bright tones of vivid colors, linear patterns, 
stylized forms, cartoonish figures and a general sense of non-negotiable freedom, 
which formed a type of pop visual language common to both street art and chil-
dren’s painting. 

Early works of Haring’s distinctive style were the imaginative graffiti murals 
he created with white chalk on unused subway advertising black marquees, as he 
thought underground stations were the most appropriate places to make public 
art. The dominant themes of these compositions were human figures in motion 
and specifically the famous Radiant Baby, the image of an effulgent, going all four 
babies, which he used extensively in this type of work (Philips 2007: 57) (Ill. 1). 
This symbol, alluding to the Christ Child, signified the divine strength of the weak, 
and derived from a series of drawings he had worked on some time before which 
demonstrated the superpower of radiation on several figures and objects. (Kolossa 
2004: 15, 16). At that very time his painstaking efforts to break the barriers be-
tween typical American gallery art aimed at wealthy collectors and eccentric mul-
timillionaires, and street art, which was free to all, began to bear fruit making art 
an important carrier of social messages (Cole 2021). 

The artist’s activism also dates back to the early 1980s, when he began to 

3  By the time Haring arrived in New York from rural Pennsylvania, the city was perhaps the most 
ideal place in the country for graffiti protest art as it was divided into two main social camps: the 
extremely poor and the extremely rich. This fact intensified contradictory concepts such as luxury 
and decline, glamour and social disrepute, popularity and marginalization, and at the same time 
pushed artists into an unprecedented activism aimed at commenting on the social divide. 
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engage his art with the American political scene at the time. With collage works 
that were typical of the daily press of the time, Haring would not only decry 
Reagan’s unfriendly policies, but also the almost hostile attitude of the Catholic 
Church to the newly arisen social problems. Haring’s art, which was then gain-
ing worldwide recognition, also constituted a means of personal opposition to the 
South African Apartheid policy, as through various activist actions he tried to make 
people worldwide aware of South Africa’s suffering years4. Much of Haring’s ar-
tistic ideology was also a form of strong protest against the destructive power of 
nuclear energy and the world nuclear disarmament, as well as against the key is-
sue of climate change. 

From that time until the unexpected end of his life, Haring had the strong de-
sire to create art with the purpose of enriching the life of different communities. 
But the culmination of the artist’s creativity was his involvement in an unprecedent-
ed campaign against AIDS and the general effort to raise public awareness of its 
social, moral and health consequences not only in the US, but also in other parts 
of the world. As a young gay, HIV positive, man who was well acquainted with the 
American gay community, the social problems it faced and the legislative failures 
of previous years, Haring considered it his duty to engage in a dynamic battle so 
as to inform the public which had already received a lot of distorted information 
about the relationship between AIDS and the gay community. Haring believed that 
in this way he could break not only the deadly social silence around a taboo issue, 
but also to free gay men from the stigma of the ‘curse of the century’ (Stuhltrager 
2015). With the support of Andy Warhol5 in all his endeavors, Haring launched a 
dynamic artistic campaign with works that brought, in addition to his own idiosyn-
cratic style, many important, informational and, possibly, ‘exonerating’ symbolisms 
for AIDS and its stigmatized victims which, on the consciousness of society, were 
always associated with gay community. 

Significantly influenced by ACT UP’s activist work6 on HIV/AIDS and especially 
by their poster titled Silence=Death, in 1989 Keith Haring created a similar work with 
the same title on canvas which was to surpass the fame and the social accept-
ance of the original (Haring, Melcher 2001: 36) (Ill. 2). In his work, a pink trian-
gle surrounded by a black background excels with many, stylized, outlined human 
figures in light gray that almost provocatively cover their eyes, ears and mouth, 
flooding the entire composition. The pink triangle was not used accidentally, as it 
was the abominable symbol with which the regime of Nazi Germany identified gay 

4  A characteristic work of Keith Haring is the painting titled ‘Free South Africa’ which was printed 
on a poster that was used as one of the symbols of South Africans’ struggle against apartheid.
5  Andy Warhol was the one who catalyzed Haring’s shaping of pop art and culture, while also 
supporting him financially in his first business venture to open his own Pop Shop in Manhattan, in 
which several items decorated with his own characteristic images and patterns  were sold.
6  The activist collective, the name of which is the acronym of Aids Coalition To Unleash Power, was 
created in the USA in the 1980s and led strong protests against the weak governmental policy and 
social indifference to the AIDS epidemic, criticizing, at the same time, on other burning social issues, 
such as the political rights of African Americans. 
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men and transgender women, sending them to the notorious concentration camps 
of Belsen, Dachau and Auschwitz; hence since then it has constituted the basic 
LGTBQ symbol of the gay pride. This simplistically cartoonist, but deeply symbol-
ist work, was a dynamic response to the provocative silence and apathy that the 
Reagan government sought to impose by virtually banning any discussion about 
the AIDS crisis, thus disorienting American society from this scourge and lead-
ing to death thousands of young gay men. At the same time, it intended to give 
a chance to all people suffering from AIDS to be heard by the American society 
which lived in ignorance and misinformation.

Another of Keith Haring’s works that became a poster and constituted a re-
sounding slap on the face of prejudice, fear and lack of knowledge about AIDS 
was titled Ignorance = Fear, Silence = Death and was created in 1989. Three ‘radiating’ 
human figures in yellow color outlined in black lines with a pink ‘x’ on their chests, 
which signifies the AIDS disease, stand proudly in front of a deep orange back-
ground. Each of them has their mouth, eyes and ears covered, as in the previous 
work, whereas the top part of the work bears the words ‘Ignorance = Fear’ and 
the bottom part the words ‘Silence = Death’ (Ill. 3).

These works were followed by many more, such as the subversive Stop Aids 
(1989) which portrayed the scourge of AIDS as a dangerous snake cut in half by 
a pair of scissors consisting of two human figures, as well as a purely ‘commer-
cial’ work in which was just one design for an envelope and a stamp. The latter 
was commissioned by the World Federation of United Nations Associations and was widely 
used because of its recognizable style in order to enhance the association’s com-
mitment to raise awareness of AIDS worldwide (Ill. 4).

Keith Haring produced many murals and street art works in many parts of 
the world outside the US, thereafter. However, exactly one year before his death 
in February 1989, he created perhaps his most impressive and meaningful work: a 
thirty-four-meter mural on an unused wall in one of the most degraded quarters of 
Barcelona, Spain. This graffiti work in red paint, which took him only five hours to 
finish, was full of coded images and symbolized the despair of the people of that 
neglected area which was cruelly attacked by AIDS, because of extensive drug 
addiction, though. A long, snake holding a needle, followed by many ‘radiant’ hu-
man figures, symbolized the urgent need of that poor neighborhood get rid of the 
plague and hope for a brighter future7 (Ill. 5).

AIDS and Gran Fury’s work
Just as the ACT UP was a source of inspiration and creative action for Haring, 

so it was for the fledgling Gran Fury activist group formed in 1988, constituting an 
important art starting point for thought and action transformed into a voice of pro-
test against the political situation in the United States and its relationship to the 

7  The work was damaged by uncontrolled graffiti, weather conditions and works for the renovation 
of the area, however, it was carefully traced and was reproduced on another wall area in Joan 
Corominas Square, close to Barcelona’s Museum of Contemporary Art, in 2014.
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multisided issue of AIDS. This eleven-member group which included artists and 
graphic designers such as Donald Moffett, Mark Simpson, Richard Elovich, Tom 
Kalin, Robert Vazquez John Lindell, Marlene McCarty, Michael Nesline, Avram 
Finkelstein and Loring McAlpin started at the initiative of the curator of the New 
Museum of New York, William Olander, widely known as ‘Bill’8 (and after the end 
of 1989 the group closed for new members). Olander, relying on the power of mu-
seum culture, suggested using the Museum’s windows to display timely social, po-
litical, and cultural messages in the form of texts and images, specifically focused 
on AIDS, which had begun to dominate the American political and social scene, 
starting this way the eruptive course of the activist group. Having mobilized mem-
bers of the city’s lesbian and gay community, he soon managed to create a core 
of activists/artists who used their wittiness, talent and reactionary bravery to ‘ex-
ploit’ the power of art and design. By creating public works such as videos, post-
cards, neon installations, paintings, and advertising posters and leaflets announc-
ing AIDS activism, the group would awaken the common, dormant perception of 
the plague, and fight discrimination, prejudice and ignorance (Sember, Gere 2018: 
967-969). 

The first and most important project of the group was titled Let The Record Show, 
and had a lot in common with the corresponding work of the ACT UP team as well 
as with Haring’s Silence=Death. However, it was a special construction that depict-
ed the well-known pink triangle as well as the corresponding equalizing phrase in 
LED light under which there were illuminated photos of some US politicians who 
seemed to talk indifferently9. The collective’s intention was to highlight the seri-
ousness of the problem by correlating it to the lack of response not only from the 
part of the political world, but also the country’s correspondingly great historical 
disasters that were usually the result of this indifference (Williams 2021) (Ill. 6).

Through all of their later groundbreaking and often challenging work, they 
aimed to overthrow governmental policy, often deliberately creating social tensions, 
reactions, and unrest which aimed at social justice, and the radical changes and 
reforms that American public health and social policy desperately needed. The 
deliberate interventions of the collective in busy public spaces, and in advertising 
areas of the city metro aimed to shock the public by interrupting the flow of com-
mon thought with timely issues, rendered in a strong, mind capturing style. It is no 
wonder, then, that most of their work, though different in style from Haring’s, as it 
had developed a largely commercial rather than purely artistic language, had the 
same direct exposure and effect on the American public, and was often recycled 
accordingly, redefining its goals and messages and conquering more and more 
social identities and ideas each time (Kalb 2013: 112). 

8  He co-founded the Visual AIDS Art Group, which emerged in the early 1988s with the goal of 
documenting the overall impact of the epidemic on the life and work of the New York art community.
9  This piece of work became part of the Museum collection, whereas its logo Silence=Death was 
subsequently printed on the Museum gift shop items such as mugs, T-shirts, etc. 
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By 1996, the collective would have gained the recognition they deserved, as 
they would have commented in a caustic and challenging way on the problems of 
the social fabric of New York and consequently of all the urban environments of 
the western world. However, their reputation was tarnished by their participation in 
the 1990 Venice Biennale, with a provocative and otherwise abusive diptych: the 
image of the Pope combined with a text on church rhetoric against safe sex was 
depicted on one of the panels, while, on the other, a large erected penis under 
which texts about women and the use of a condom were portrayed (D’ Addario 
2011). 

However, before this rather overtly bold but aptly commentary work the group 
created other equally symbolic works which cauterized social ignorance and preju-
dice about sexuality and race such as the famous public art work titled Art Against 
AIDS/On the Road (1989). In first stage of the project, which was a purely political ac-
tion, it included a mass mailing of a unique postcard depicting young people of 
different gender, race and sexuality, kissing, accompanied by the phrase Kissing 
Doesn’t Kill: Greed and Indifference Do, trying to inform this way the receivers of the in-
nocence of kissing in the years of the epidemic. In the second stage, the project 
conveyed the same image and message in a large poster which was soon found to 
cover San Francisco’s subway platforms, Washington D. C. and New York’s public 
buildings and billboards, as well as on buses all over the USA (Ill. 7). The aim of 
this project was neither to provoke common morality, nor to create pleasant or en-
ticing emotions to the viewers, but to fight discrimination and homophobia and to 
free homosexuals from the exclusive stigma of the AIDS curse. With this work Gran 
Fury started separating their activities from their first almost umbilical relationship 
with ACT UP, as it began to become an activist art group with sharply differentiated 
political and artistic goals. 

Conclusion
Haring’s activist art raised the coveted awareness of the American and in-

ternational public about AIDS prevention in both short and long terms, opening an 
international debate on the disease. In Gran Fury’s case, we can see that activism 
was more closely linked to the concept of design and the value of its massive-
ness which not only helped to raise public awareness, but also to fire a debate 
about the governmental responsibility on this very serious issue. In both cases, the 
combination of activism with art and communication design was a powerful blend 
of ‘social policy’ that united many social groups to face a common enemy. It was 
passed on to subsequent generations and shaped later movements in the USA 
and other parts of the world. At the same time, it managed to highlight the impor-
tance of diversity, but also to free the homosexual community from their macabre 
identification with the AIDS plague in public consciousness. 
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1. Keith Haring in a subway carriage, New York, 1983 © Tseng Kwong Chi

2. Keith Haring. Silence=Death, 1989 © Keith Haring Foundation
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3. Keith Haring. Ignorance=Fear, Silence=Death, 1989 © Keith Haring Foundation

4. Keith Haring. Envelope and a stamp design, 1989 © Liveauctioneers.com
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5. Keith Haring. Graffiti in red paint, Barcelona, Spain, 1988 © Yannis Krikis

6. Gran Fury. Let the Record Show, 1988 © Melissa Gonzales de Leon
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7. Gran Fury. Kissing Doesn’t Kill: Greed and Indifference Do, bus side advertisement poster, New York, 
1989 © granfury.org
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Резюме

Всяка форма на изкуство, създадена от членове на LGBTQ общност-
та, обикновено представлява художествен стереотип не само фатал-
но свързан с пола, но и със сексуалната идентичност на художниците. 
Този вид определяне обаче не е нищо друго освен жалко и несправедли-
во опростяване както на самите художници, така и на техните творби. 
В следвоенните години в САЩ се забелязва особено отношение спрямо 
представителите на световната LGBTQ артистична общност и тяхно-
то творчество. Въпреки това бихме могли да отбележим появата на от-
делни художници също както и на художествени колективи, които през 
80-те години на миналия век в Америка успяха да разбият расистката и 
хомофобска обвивка на своето изкуство чрез новаторския визуален език, 
който създават, за да се борят с чудовищната болест СПИН. Двама от 
най-важните представители на този вид изкуство, което освен визуален, 
притежава и силно социален и активистки характер, са пряко засегнати 
от СПИН епидемията в американската LGBTQ общност през 80-те и на-
чалото на 90-те години на миналия век. Това са американският визуален 
артист Кийт Харинг и артистичният колектив, състоящ се от единаде-
сет визуални артисти и активисти, защитаващи правата на хомосексу-
алистите, известни като Гран Фюри. Настоящата статия има за цел да 
разгледа творчеството на тези важни представители на американската 
LGBTQ арт общност и да фокусира вниманието както върху специфики-
те на техния художествен и социален опит, така и върху разнообразието 
от техники и методи, които те използват в процеса на създаване на своя 
визуален език. 
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пектива не е самоцелна – дори една първоначална съпоставка между Луиз Буржоа и Карол 
Рама разкрива изненадващо много сходства – както в биографичен план, така и по отно-
шение на визуалната им поетика. Поставен е и по-общ изследователски въпрос, свързан 
с механизмите на изграждане на историческия разказ за съвременното изкуство и него-
вия структурен проблем, характеризиращ се с късно откриване и интегриране на жените 
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Дори един непредубеден поглед би открил множество сходства меж-
ду две от най-забележителните художнички на ХХ век – френско-амери-
канската – Луиз Буржоа2 и италианската – Карол Рама3. Тези сходства са 

1  Eva-Maria Ivanova is a PhD student at the Institute of Art Studies at the Bulgarian Academy of Sciences, research group 
New Bulgarian Art with doctoral supervisor Professor Irina Genova. Research areas: twentieth century avantgarde art, in 
particular the art of the second half of the century with emphasis on women artists from Central and Eastern Europe, as 
well as from North America.

E-mail: evamariaivanova@gmail.com
2  Луиз Буржоа е родена през 1911 г. в Париж, а след 1938 г. живее и работи в Ню Йорк. В 
началото на 1960-те Буржоа започва да работи с материали, наподобяващи органични 
материи – използва предимно гипс, латекс и гума. Става разпознаваема и се утвърждава 
пред американската публика след средата на 1960-те години, а в международен план – след 
1980-те. Важно за разпознаването ѝ извън Америка е участието ѝ във Венецианското би-
енале през 1993 г. 
3  Карол Рама е родена през 1918 г. Живяла и работила в Торино. Творческата ѝ кариера се 
разпростира в период от над седем десетилетия – от 1936 г., когато е датирана най-
ранната ѝ творба, позната на публиката днес (въпреки че по нейни думи е започнала да 
рисува по-рано [вж. интервюто на изкуствоведката Леа Верджине от 1984 г., публику-
вано отново наскоро в Christoffersen, Gioni 2017: 30-40]), до първата половина на новото 
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изненадващи, но само на пръв поглед. Защо? По-внимателното вглеждане 
би ни позволило да открием ред прилики както между жизнения им опит, 
така и между творчеството им. От посветените им изследвания става 
ясно, че двете художнички не са се познавали и следователно връзките 
мужду поетиките им не могат да бъдат приписани на директно въздейст-
вие или влияние4. Настоящият текст си поставя за цел да въведе в съпо-
ставителна перспектива тяхното творчество. Този подход не е самоце-
лен – на негова основа ще бъде направен опит за поставянето на по-общ 
изследователски въпрос, свързан с механизмите не само на признаване на 
художниците, но и на структуриране на разказа за съвременното изку-
ство, особено с оглед на присъствието на жени художнички в него. Буржоа 
и Рама ще бъдат представени чрез сходните им биографични епизоди, за 
да се докаже, че отношението към двете художнички, резултат от съ-
противата на локалните културни среди от една страна, а от друга – от 
процеса на еманципацията на жените, довежда до тяхното закъсняло раз-
познаване на световната художествена сцена и респективно – на пос-
ледвалото им превръщане в значими фигури от артистичния живот през 
ХХ век. „Феноменът“ на късното откриване и интегриране в разказа на 
историята на съвременното изкуство, особено характерен за жените в 
изкуството, при Луиз Буржоа и Карол Рама най-вероятно е свързан с ради-
калността на тяхното изкуство. Можем да констатираме ред сходства 
между определени елементи в техните биографични разкази, чиято обща 
характеристика е преработването им от жизнен в художествен опит. На 
основата на съпоставката между живота и творчеството на двете ав-
торки, тук ще бъде направен опит за изследване на механизмите на кул-
турно изключване/включване на жените художнички и за разглеждане на 
спецификата на връзката между (граничен) художествен опит5 и гранич-
на визуална поетика.

Борбите за еманципация на жените в полето на визуалните изкуства 
от началото на миналия век достигат своя апогей през 1960-те и 1970-
те години, когато така наречената втора вълна на феминизма успява да 
постигне напредък в равнопоставеността и в художествената сфера. 
Част от този процес е утвърждаването на свободен достъп на жените 

хилядолетие. Утвърждава се след 1980-те и най-вече след 2003 г., когато получава награ-
дата за цялостно творчество Златен лъв във Венеция. След това Карол Рама получава де-
менция и до края на живота си не рисува. Умира на деветдесет и седем години през 2015 г. 
4  Този въпрос подлежи на допълнително изследване и ще бъде развит в дисертационния 
труд на авторката на статията.
5  Американският философ Джон Дюи въвежда понятието „художествен опит“ в книгата си 
Art as Experience (1934). Понятието е паралелно на въведените от Карл Ясперс “Grenzsituation” 
и Жорж Батай “expérience limite”, които са утвърдени на български език като „граничен 
опит“ и се отнасят към крайни екзистенциални ситуации и състояния. Понятието се на-
лага благодарение на трудовете на Мишел Фуко във втората половина на ХХ век. Вж. (Jay 
1995: 155-74).
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не само до художествените академии (феномен, който не е очевиден в де-
сетилетията преди Втората световна война), но и на художествената 
сцена и художествения пазар. В това отношение двете художнички, които 
попадат във фокуса на този текст, заемат особено място: те не само 
успяват да упражняват професията си – кариерите им продължават над 
седем десетилетия – но и придобиват статуса на иконични авторки, про-
менили хода на изкуството на ХХ и ХХI век. Независимо от нарастващия 
интерес към тях от 80-те и 90-те г. на ХХ век, действителната им меж-
дународна слава и големите им изложби идват тогава, когато възраст-
та и здравословното им състояние предопределят следващите години. 
Въпреки че и двете, преди да получат признание, са разглеждани един-
ствено като маргинални, скандални, странни, луди и невписващи се в об-
щия контекст, а и се отличават с изключително „сексуализирания“ харак-
тер на своите произведения, съвременните критици ги определят като 
едни от най-смелите и авангардни художнички на ХХ век6. Очевидно от-
ношението към тях претърпява коренна промяна – от това да не бъдат 
включвани в установения исторически разказ на съвременното изкуство, 
до това в началото на XXI век да се превърнат в едни от най-важните 
протагонист(к)и на този разказ. Тази особеност може да бъде проследе-
на и при други художнички със сходни биографични и творчески характе-
ристики, към които отношението и процесите на вписване/невписване в 
историческия разказ на изкуството са близки (напр. Уайой Кусама, Ники 
дьо Сен Фал, Фрида Кало и други). Тук става дума за отношението към 
авангардните художнички през ХХ в. като цяло, които се утвърждават въ-
преки дългосрочното пренебрежение от критиката и историците на из-
куството и стават обект на международно внимание на късен етап от 
техните творчески кариери. Струва си да се отбележи, че споменатите 
художнички развиват сходни художествени характеристики и сходни ме-
тоди на преработване на биографични ситуации или другояче казано пре-
работване на граничния си опит. Тези близки възприятия, изразени чрез 
художествения образ (или чрез опита той да бъде изличен), от своя стра-
на, довеждат до утвърждаването на гранична визуална поетика, възпри-
емана като характерен „стил“, който обаче не се вписва в създадената 
структура от художествени течения, възникнали през ХХ век. 

Луиз Буржоа и Карол Рама, бидейки включени със закъснение в ут-
върдения исторически наратив на изкуството през ХХ век, са се отна-
сяни колебливо към класификацията на художествените течения. Така 
например различни изследователи причисляват Буржоа ту към сюрреали-
зма, ту към абстрактния експресионизъм, феминисткото изкуство7 или 

6  Вж. например посветените на творчеството на Карол Рама текстове (Bonazzoli 2008; 
Poli 2015; Farago 2017; Haddad 2017) и тези, посветени на Луиз Буржоа (Wallach 1992; Inde-
pendent 2010; Storr 2010; Searle 2010).
7  По отношение на определянето на стила на Буржоа, вж. например изследването на А. 
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“abject art”8. По подобен начин Карол Рама се разглежда като „изключение“, 
като се изтъкват някои специфични нейни характеристики (ексцентрич-
ност, сексуализираният характер на творбите, странност, маргинал-
ност). Тези характеристики не са определящи за творчеството ѝ – по-
скоро чрез тях нейният художествен опит се определя като „кръпка“ на 
фона на утвърдения исторически разказ9. Изненадващо на пръв поглед, но 
в действителност изцяло закономерно с оглед на контекста, Луиз Буржоа 
получава много по-голямо признание, отколкото Карол Рама. Творбите на 
Карол Рама са обект предимно на частни колекционери, а италианските 
държавни музеи притежават малко нейни произведения, докато тези на 
Буржоа са разпръснати из големите световни колекции. Съвременната 
история на изкуството разпознава Буржоа като една от най-значимите 
– и съответно най-скъпо продаваните художнички от ХХ и XXI век, при 
все че и двете с Карол Рама работят по едно и също време. В начало-
то на 1980-те години са организирани първите им ретроспективни из-
ложби – изложбата на Луиз Буржоа в МоМа е първата ретроспектива на 
художничка в тази институция10, а изложбата на Карол Рама на площад-

Вагнер: „Творчеството ѝ не се поддава на стилистична класификация или попада извън 
представите за „стилистично развитие“ (Wagner 1999). Вж. също и статията на Елиза-
бет Лебовиси (Lebovici 2007). В изследванията си, посветени на Луиз Буржоа, Луси Липард и 
Розалинд Краус също се занимават с този проблем. Bиж (Weiermair 1995). В електронната 
преса вж. (Storr 2010).
8  Tерминът “abjection” се отнася към отблъскващите и неясни, безформени, непредста-
вими, ужасни образи. Понятието “abject” отпраща към неговите критически преработки 
например чрез употребата на понятието в поструктуралистките хуманитарни изследва-
ния и особено към неговата интерпретация от Юлия Кръстева през 1980 г. в книгата ѝ 
Pouvoirs de l’horreur. Essai sur l’abjection. Като термин в изкуството се отнася предимно към орга-
ничните и телесни изобразени материи към това, което зрителят възприема като „мръс-
но“ и отблъскващо или към способността на художника/художничката за трансгресия, за 
довеждането на дадени теми и понятия до границите на тяхното възприятие или отвъд 
тях. В художествен смисъл бихме могли да проследим употребата му от дадаистите и 
сюрреалистите, които се обръщат и към психоанализата (където понятието е разработ-
вано например във връзка с понятието “Das Unheimliche”) до американския постабстрак-
ционизъм и художниците/художничките от следвоенния период – напр. Робърт Раушенберг, 
Пиеро Мандзони, Ева Хесе, а както се опитваме да докажем в настоящата статия и Луиз 
Буржоа, Карол Рама. (Луиз Буржоа е причислена към понятието “abject art” например в елек-
тронната енциклопедия на лондонския музей Tate Modern.)
9  Вж. например заглавията на статиите: Le sue donne scostumate simboli di piaceri irrealizzati (Нейните 
разпуснати жени, символ на неосъществени удоволствия) (Aspesi 2004); Fuori dal letto di Carol Rama. Amata da 
Calvino, snobbata dall’ufficialità con un’ispirazione irriverente e scandalosa (Вън от леглото на Карол Рама. Обичана 
от Калвино, пренебрегвана от официалната публичност заради непочтителното си и скандално вдъхновение) 
(Grasso 2013); Loss, trauma and sexuality: seven decades of the work of Carol Rama (Загуба, травма и сексуал-
ност: седем десетилетия от творчеството на Карол Рама) (Photiou 2014); The Psychosexual World of Carol 
Rama Still Shocks (Психосексуалният свят на Карол Рама все още шокира) (Farago 2017).
10  Изложбата Louise Bourgeois: Retrospective (с кураторка Дебора Уай) е открита в MoMa (Музея 
на модерното изкуство) в Ню Йорк през 1982 г. За значението на тази изложба крити-
кът на изкуството за вестник The Guardian Адриан Сърл коментира в статията си по повод 
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ката пред вратите на главната катедрала в Милано11 най-вероятно е пър-
вата ретроспективна изложба на художничка на това символично мяс-
то. Въпреки това Буржоа има по-ранни, ключови за нейното разпознаване 
на нюйоркската сцена изложби – такава е например изложбата Eccentric 
Abstraction (Ексцентрична абстракция), курирана още през 1966 г. в Ню Йорк от 
Луси Липард, която поставя Луиз Буржоа в контекста на „постабстракт-
ното“ преминаване от хаоса на образа към органичната му същност – 
поле, в коeто Буржоа работи, прилагайки безформеността на материя-
та към понятийното ѝ възприятие. В това отношение произведенията на 
Буржоа от тази епоха и произведенията на Карол Рама от същото вре-
ме имат неочаквана близост не само на материално ниво, но и от гледна 
точка на работата с безформеното, която довежда до създаването на нов 
вид материя и форми. Ето защо е парадоксално, че славата на Карол Рама 
изостава в епохата, в която авторката изпреварва актуалните тенден-
ции, като ги надгражда. Изложбата, която изиграва същата роля по от-
ношение на разпознаването на Карол Рама на италианската художестве-
на сцена, а впоследствие и на международната, останала в историята 
като експозиция, променила погледа към изкуството на жените особено 
във възприятието на италианската публика, се случва чак през 1980 г. Тя 
е озаглавена L’altra metà dell’avanguardia 1910–1940. Pittrici e scultrici nei movimenti delle 
avanguardie storiche (Другата половина на авангарда 1910–1940. Художнички и скулпторки 
от историческите авангардни движения) и е курирана от Леа Верджине в Милано, 
в Palazzo Reale (Кралският дворец).

Принос по отношение на възможността за изследване на художест-
вените практики на двете художнички имат няколко фактора. Като цяло, 
изкуството на Буржоа и на Рама е интерпретирано най-вече чрез анали-
тичната призма на психоанализата12. Наред с това, творчеството на Луиз 
Буржоа е разглеждано и от прочути теоретички на изкуството, каквито 
са американките Линда Ноклин, Луси Липард и Розалинд Краус, а също и от 
Юлия Кръстева13. Посветените на Карол Рама изследвания са по-малко. 
Особен принос към развитието на критическия поглед към изкуството ѝ 

смъртта на художничката: „Въпреки че едва през 1982 г. Музеят на модерното изкуство 
в Ню Йорк ѝ посвети ретроспективна изложба – първата ретроспекция в историята на 
музея, посветена на жена художничка – тя към този момент вече беше известна, но въ-
преки това – смятана за невписваща се в категория, за маргинална дори ексцентрична“ 
(Searle 2010). 
11  Изложбата се състои през 1985 г. с кураторка Леа Верджине. Вж. (Mundici 2014: 186).
12  За пример вж. студиите върху Луиз Буржоа в Destruction of the Father, Reconstruction of the Father: 
Writings and Interviews (1923–1997) (Bernadac, Obrist, Eds. 1998) и Louise Bourgeois: I Have Been to Hell and 
Back (Müller-Westermann, Ed. 2015); както и всички цитирани текстове върху Карол Рама, с 
изключение на тези на Едоардо Сангуинети и Леа Верджине. 
13  Вж. изследването на Линда Ноклин в (Morris, Ed. 2007: 188-196) и това на Юлия Кръстева в 
същия сборник (Morris, Ed. 2007: 246-252). Вж. също и книгата Louise Bourgeois, с авторки Луси 
Липард и Розалинд Краус (и други) (Weiermair, Ed. 1995), както и втора глава от книгата на 
Розалинд Краус Bachelors, посветена на Буржоа (Krauss 1999: 51-75).
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имат Едоардо Сангуинети, Леа Верджине, Беатрис Пресиадо и Александра 
Ветцел14, а към историческата и документална страна – Мария Кристина 
Мундичи. Важен фактор за достъпа до материали, чрез които да се из-
следва творчеството на художничките имат техните архиви. В същата 
епоха – 80-те на ХХ век, Буржоа сама създава фондацията, която да сто-
панисва архива ѝ15. На тази фондация тя завещава голяма част от твор-
чеството и кореспонденцията си, както и дома си (придобит заедно със 
съпруга ѝ през 1962 г.). Тоест, този архив по начало разполага както с го-
ляма колекция от архивни снимки, дневници, писма и произведения, така и с 
пространство за организация на работата по тях. За разлика от Буржоа, 
Рама, две години след голямото признание във Венеция, получава демен-
ция и здравето ѝ се влошава в рамките на няколко месеца. От този мо-
мент нататък архивът ѝ, тоест всичко, което тя притежава и е създа-
ла, остава под ръководството на адвокат и на асоциацията, която нейни 
близки създават с цел стопанисване на наследството ѝ16. Тъй като Рама 
живее под наем, апартаментът ѝ не може да бъде дарен или завещан на 
асоциацията, но все пак е намерен начин той да бъде отворен за посеще-
ния през 2019 г.17, четири години след смъртта ѝ. Струва си да се отбеле-
жи, че домовете и на двете художнички са възприемани като „произведе-
ния на изкуството“ сами по себе, неотделима част от творчеството на 
обитателките им. В тях е налице видимо акумулиране на образи и мате-
риали: и двете жилища имат характера на „вундеркамер“ (Wunderkammer) 
– на „енциклопедични“ кабинети, чиито стени и пространства са плътно 
запълнени от внимателно композирани „чудати“ обекти (Ил. 1, 2).

14  Вж. посветените ѝ текстове от Едоардо Сангуинети, събрани в (Tozzato, Zambianchi, 
Еds. 2002). Също и изследванията на Леа Верджине (Vergine, Ed. 1985), както и интервю-
то ѝ с Карол Рама от 1984 г., публикувано за първи път в априлския брой на Vogue Italia, след 
това в каталога към самостоятелната изложба на Рама, с кураторка Верджине, през   
1985 г. и отново наскоро в (Christoffersen, Gioni, Eds. 2017: 30-40). Не на последно място и ка-
талогът към споменатата изложба L’altra metà dell’avanguardia… (Vergine 1980/2005). Вж. също 
и (Dressen, Grandas, Preciado 2014); (Folini, Masoero, Wetzel 2013); и изследването на Алек-
сандра Вецел в (Hausmann, Ed. 2022); както и изследванията на Мария Кристина Мундичи 
(Mundici, Ed. 1998), (Mundici, Ghiotti 2014).
15  Тази информация е достъпна на официалния електронен адрес на фондацията на Луиз 
Буржоа (The Easton Foundation), носеща отговорност за част от правата ѝ днес. Седалище-
то на фондацията се намира в Ню Йорк, в непосредствена близост до дома на Буржоа на      
ул. Западна 20-а.
16  Асоциация Archivio Carol Rama [Архив Карол Рама] се намира в град Торино, Италия. Към момента 
членовете на асоциацията са отговорни за правата, стопанисването и поддръжката на 
архива и дома-ателие на художничката, както и за посещенията в него.
17  Всъщност всичките ѝ вещи и съдържанието на дома ѝ са откупени след смъртта ѝ от 
наследниците (неин племенник) от Fondazione Sardi per l’Arte, които ги отдават под наем на Ар-
хив Карол Рама. Самото студио в момента вероятно отново е заето под наем от асоциация 
Архив Карол Рама с известна помощ от Общината.
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Материалистична поетика и репрезентация на тялото
При внимателно вглеждане в характеристиките на творчеството на 

Луиз Буржоа и това на Карол Рама дори за непредубедения поглед стават 
очевидни връзки по отношение на материите и материалите. Особено 
характерно и за двете художнички е, че експериментират с нетипични 
за изкуството от епохата средства, които наподобяват органична маса. 
Tакъв експеримент е употребата на гума при Карол Рама, която прили-
ча на кожа или органична вътрешна тъкан (така както гумите, които тя 
ползва са вътрешни гуми за велосипед, тоест те са вътрешния „орган“ 
на гумата, на колелото) и употребата на латекс и текстил при Буржоа, 
които тя обработва, изработвайки отново образ на органична материя 
(Ил. 3, 4). Между Луиз Буржоа и Карол Рама можем да наблюдаваме визу-
ални връзки от различни периоди и серии от произведения. Така например 
общо за двете художнички, освен изявеният афинитет към безформеното 
и органичното, е репрезентацията на фрагмента – на фрагментираното 
тяло. Видими са отделни части като ръце, крака, полови органи, торсо-
ве, глави и т.н. Това, което сближава отношението на двете художнички 
към тази тема е, че разпадналото се придобива цялостност – и за двете 
отделният орган е саможив, а осакатеното тяло – „подобрено“. Струва 
си да се отбележи, че и Буржоа, и Рама, са се срещнали с осакатени тела 
в съвсем ранна възраст и този сблъсък очевидно е оставил силен отпе-
чатък и у двете. Майката на Буржоа, Жозефин, която се занимава с рес-
таврация на луксозни килими от типa Beauvais, Gobelins и Aubusson (занаят, 
наследен от баба ѝ – Енриет Пети Форио) се разболява от испанския грип 
около 1919 г. и Буржоа се грижи още в детска възраст за нея, вероятно 
пропускайки период от училищните си занимания. Посещава я в болница-
та, където за пръв път се сблъсква с множество осакатени ветерани от 
войната (Morris, Ed. 2007: 163). Жозефин умира през 1932 г., когато Луиз 
Буржоа е на единадесет години. В същата епоха майката на Карол Рама 
– Марта Пуляро, която има бутик за модни дрехи и кожени изделия – вече 
е преживяла нервни сривове и хоспитализация в клиника „Двете пинии“18. 
Именно травматичните спомени на Карол Рама от визитациите на май-
ка ѝ в клиниката я подтикват към рисуването: оттогава датират аква-
релните рисунки, с които тя става прочута, най-ранната от които е от 
1936 г. От разказите на самата Рама знаем, че тя е започнала да рисува 
на около четиринадесетгодишна възраст – именно, когато е посещавала 

18  Струва си да се отбележи, че името на клиниката присъства в произведенията на Карол 
Рама – например в творбата Appassionata [Апасионата] от 1939 г. Възможно е художничката 
да е възнамерявала това да е заглавието на работата, тъй като то е изписано в близост 
до името ѝ. Тук отбелязваме присъствието на името на клиниката в творбите на Рама, 
тъй като това би могло да се разглежда като желание да се придаде някакво значение на 
опита – в случая на граничния опит, получен чрез посещенията в Двете пинии и афектите 
от този период.
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майка си в клиниката19, където е видяла за първи път осакатени тела 
като тези, които по-късно изобразява, интерпретирайки ги по собствен 
начин20. Всъщност, тези образи на антропоморфни фигури с липсващи 
крайници не напускат творчеството и на двете художнички. Карол Рама 
ги рисува в началото на своята художествена кариера през втората по-
ловина на 1930-те, а след известно прекъсване се връща към тях през 
1980-те г., когато тези тела отново стават основна тема в творчест-
вото ѝ. Същите обекти са видими както в живописта на Рама, така и 
в графиката ѝ – техника, с която тя работи в края на 1940-те г. и след 
това отново – в края на 1990-те и началото на 2000-та г. Любопитно е 
да се отбележи, че Луиз Буржоа също експериментира с графиката през 
1940-те и отново през 1970-те, след прекъсване от двадесет и пет годи-
ни (Katz 1995: 86). 

За да бъде съпоставено общото за двете художнички отношение към 
фрагментираното тяло, ще се фокусираме върху късния период на твор-
чеството им, когато Карол Рама е над осемдесетгодишна, а Луиз Буржоа 
– над деветдесетгодишна. Тогава, около началото на второто хилядоле-
тие, Карол Рама прави серия от графики в ателието на нейния близък 
приятел Франко Мазоеро, само на няколко пресечки от дома ѝ. В тях виж-
даме фигури, познати от ранните акварелни рисунки, които споменахме 
по-горе, някои изобразяващи тела и човешки фигури, но с неясни контури, 
а други – отделни органи, крайници или части от тела (женски гърди, кра-
ка и др.), както и животински копита, вимета (част от сериите ѝ La mucca 
pazza (Лудата крава), напр. La mucca pazza (M.P.4-5DU) (2001), четки за бръснене, 
обувки и т.н. В тези графики, Рама прилага неконвенционални техники – 
от една страна, тя никога не се съобразява с някои основни правила в оф-
орта като например огледалното изображение или това, че подчертава 
детайли чрез разяждането на цинковата плоча от химическия материал, 
вместо с „рисуване“ върху самата плоча, както обичайно се практикува. 
След това тя оцветява графиките с акварелни бои, лакове за нокти и 
чрез добавяне на други материали (например залепвайки кожа или картон 
върху хартията)21. Това, което графиките, но и ранните акварели на Рама 
внушават, е изключително „жива“ плътност на изображението, общуваща 
чрез експресивност и изразителност. Почти като кукли, тези изображе-
ния създават удоволствие у зрителя, като по този начин манифестират 

19  „После майка ми се разболя и така нататък... Ходех да я видя в клиниката, където беше 
настанена, и в този период започнах да рисувам диви рисунки.“ (Christoffersen, Gioni, Eds. 
2017: 33). Вж. също и документалния филм за художничката Carol Rama, di più, ancora di più (Карол 
Рама. Повече, още повече) от 2003 г. с режисьор Симоне Пиерини.
20  Вж. интервютата с художничката в (Christoffersen, Gioni, Eds. 2017: 30-40); (Levi, Fossati 
1996/2013) и в цитирания по-горе документален филм Carol Rama, di più, ancora di più.
21  Детайлен анализ на графичните техники, с които Рама работи, може да бъде открит в 
текста на Александра Ветцел по повод последната изложба на Карол Рама в Gutshaus Steglitz 
в Берлин, която приключва на 1-ви май 2022 г. Вж. (Hausmann, Ed. 2022: 26).
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собственото си удоволствие – удоволствието на образите.
Сходна образност не е чужда и на Луиз Буржоа. В късното си твор-

чество Буржоа създава серии от текстилни обемни скулптури, които, как-
то при Рама, са често фрагментирани човешки тела, описани от Линда 
Ноклин по следния начин: „предимно меки фигури с ръчно съшит вид; груби, 
но изтънчени, изработени от обикновени, употребявани, износени мате-
риали, едновременно самоуверени и увиснали, напомнящи на детски плю-
шени играчки, но съвършено сексуални, често, както самото остаряващо 
тяло, жертва на гравитацията и понякога страшни“ (Morris, Ed. 2007: 189). 
Подобно на внушението от рисунките и графиките на Рама, телата на 
богини (Fragile goddess /Крехка богиня) (2002), на майки (някои с издути кореми) 
(Ил. 5, 6), гърдите, крещящите глави, групите от тела и пр., притежават 
именно тази способност за директно общуване със зрителя, чрез привид-
но простите си форми, но и изключителна изразителност. Набелязаното 
отношение на Луиз Буржоа към фрагментираните телесни образи би мог-
ло да бъде подкрепено от думите на Розалинд Краус: „Класическата древ-
ност е възприета в Италия през XVI век като съвкупност от фрагменти: 
крака, ръце, торсове, обезглавени глави – руините на цялото тяло, разру-
шени от римските нашественици през IV век или опустошени от векове-
те. Ренесансовите скулптори се опитват да възстановят разглобеното 
тяло, като за целта подчертават и предполагат мраморен обем, в кой-
то да се побере и защити това обединено наново тяло. […] Модерните 
скулптори, от Роден до Бранкузи22, приемат фрагмента, който преосмис-
лят като покълващия зародиш на телесното цяло. [...] Луиз Буржоа е по-
малко загрижена за това имплицитно възстановяване на телесното цяло“ 
(Morris, Ed. 2007: 60). Бихме могли да отнесем наблюдението на Краус и 
върху творчеството на Карол Рама – нито Буржоа, нито Рама се стремят 
да съчленят това, което е разглобено – тъкмо напротив, те разглобя-
ват, за да получат нови тела, нова цялост, нови органи: тела без органи, 
по думите на Антонен Арто23. Новите тела на Луиз Буржоа и Карол Рама 
са новите Венери, много и различни варианти на богинята на красотата, 
утвърждаващи многоликия ѝ характер. В изобразяването на фрагмента 
виждаме не само самостоятелно тяло, но и самостоятелен свят. В произ-
веденията Teatrino n. 3 (Малък театър номер 3) (1938) и La mucca pazza (Лудата крава) 
(1997) (Ил. 7, 8) на Рама, и Le Trani Episode (1971) и Hold My Bones (Дръж костите 
ми) (2001–2002) (Ил. 9, 10) на Буржоа всъщност виждаме два свята – много 
близки един до друг. Творбата на Карол Рама ни показва седем крайника, 
а тази на Буржоа два органа. И в двете произведения откриваме образи 
на тела, които бихме нарекли фрагменти от тела, но всъщност това са 

22  Правилното произношение на фамилията на румънския скулптор е Брънкуш, но италиа-
низираното ѝ произношение отдавна се е наложило.
23  Фразата „тяло без органи“ е от късната радиопиеса на Антонен Арто Pour en finir avec le 
jugement de Dieu (За да приключим с Божия съд).
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новите тела и новите органи, които имат нови функции и нови задачи. В 
световете на Рама и Буржоа създаването на удоволствие е една от ос-
новните функции на образите и именно това внушение стига до зрите-
ля. Бихме могли да предположим, че срещайки се с осакатените тела и 
грижите, свързани със здравословните проблеми на майките си и Рама, 
и Буржоа, тогава в юношеска възраст, успяват да усвоят и преработят 
жизнения си опит в художествен опит. Освен че стигат до сходни изводи 
или сходни техники за анализиране на афектите си и двете художнички 
разработват визуална поетика, която извежда на преден план опита за 
създаването на новото – нови образи, нови материи, нови тела, ново изку-
ство, нов свят – ако отново се възползваме от образа на Антонен Арто. 
Телата без органи или органите без тела избягват успешно от реалност-
та и нейните мрачни превъплъщения, за да заживеят свой живот, в който 
удоволствието е тяхната свобода. 

1. Луиз Буржоа в дома ѝ. Фотография © Jean-Francois Jaussaud (Изображението е достъпно 
на електронния адрес: https://tlmagazine.com/louise-bourgeois-femme-maison/)

Louise Bourgeois at her home. Photo © Jean-Francois Jaussaud (The image is available 
at: https://tlmagazine.com/louise-bourgeois-femme-maison/)
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2. Карол Рама в дома ѝ. Фотография © Андреа 
Ферари / © PEPE fotografia.  (Изображението 
е достъпно на електронния адрес: https://
www.artribune.com/attualita/2015/10/carol-rama-
ricordo-andrea-ferrari-parole-fotografie/)

Carol Rama at her home. Photo © Andrea Ferrari 
/ © PEPE fotografia. (The image is available at: 
https://www.artribune.com/attualita/2015/10/carol-
rama-ricordo-andrea-ferrari-parole-fotografie/)

3. Карол Рама. Предусещания от Бирнам (1970), 
вътрешни гуми за велосипед и конструкция от 
желязо, 180 x 122 x 60 см. Museo del Novecento 
[Музей на ХХ век], Милано © Архив Карол Рама 
(Изображението е достъпно на електронния 
адрес: https://archive-magazine.jeudepaume.org/
blogs/beatrizpreciado/2013/05/27/carol-rama-for-
ever-22-es/index.html)

Carol Rama. Presagi di Birnam (1970), inner tubes on 
iron stand, 180 x 122 x 60 сm. Museo del Novecento, 
Milan © Archivio Carol Rama, Turin (The image is 
available at: https://archive-magazine.jeudepaume.
org/blogs/beatrizpreciado/2013/05/27/carol-rama-
for-ever-22-es/index.html)
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4. Луиз Буржоа. Унищожението на бащата 
(1974), гипс, латекс, дърво, текстил и 
червена светлина, 237.8 x 362.3 x 248.6 см. 
Изображението е любезно предоставено 
от © The Easton Foundation / VAGA at ARS, 
NY. Фотография: Рон Амстъц

Louise Bourgeois. The Destruction of the Father 
(1974), plaster, latex, wood, fabric and 
red light, 237.8 x 362.3 x 248.6 cm. Image 
courtesy of © The Easton Foundation / VAGA 
at ARS, NY. Photo: Ron Amstutz

5. Луиз Буржоа. Крехка богиня (2002), 
текстил, 31.8 x 12.7 x 15.2 cм. © The 
Easton Foundation / VAGA at ARS, NY 
(Изображението е сканирано от 
каталога Louise Bourgeois, Ed. by Frances 
Morris, London: Tate Publishing, 2007)

Louise Bourgeois. Fragile Goddess (2002), 
fabric, 31.8 x 12.7 x 15.2 cm. © The Easton 
Foundation / VAGA at ARS, NY (The image 
is scanned from the catalogue Louise 
Bourgeois, Ed. by Frances Morris, London: 
Tate Publishing, 2007)
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6. Карол Рама. Без заглавие (1987), © Архив Карол Рама, Торино (Изображението е сканирано 
от каталога Carol Rama: Antibodies, Ed. by Helga Christoffersen, Massimiliano Gioni, New York: 
New Museum, 2017)

Carol Rama. Senza titolo, [Untitled] (1987), © Archivio Carol Rama, Turin (The image is scanned from 
the catalogue Carol Rama: Antibodies, Ed. by Helga Christoffersen, Massimiliano Gioni, New York: 
New Museum, 2017)

7.  Карол Рама. Малък театър номер 3 (1938), акварел и цветни моливи върху хартия, 14,3 x 
23,4 cм. Частна колекция. Изображението е любезно предоставено от © Архив Карол Рама, 
Торино

Carol Rama. Teatrino n. 3 [Little Theater no. 3] (1938), watercolour and coloured pencil on paper, 14,3 x 
23,4 cm. Private collection. Image courtesy of © Archivio Carol Rama, Turin
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8. Карол Рама. Лудата крава (1997), 
смесени техники върху чувал за 
писма, 70 x 58 cм. Частна колекция. 
© Архив Карол Рама, Торино 
(Изображението е сканирано от 
каталога Carol Rama: Antibodies, Ed. 
by Helga Christoffersen, Massimiliano 
Gioni, New York: New Museum, 2017)

Carol Rama. La mucca pazza [The Mad 
Cow] (1997), mixed mediums on 
mail sacking, 70 x 58 cm. Private 
collection. © Archivio Carol Rama, 
Turin (The image is scanned from the 
catalogue Carol Rama: Antibodies, Ed. by 
Helga Christoffersen, Massimiliano 
Gioni, New York: New Museum, 2017)

9. Луиз Буржоа. Le Trani Episode (1971), 
гипс и латекс, 41.8 х 57.8 х 57.1 
см. Изображението е любезно 
предоставено от © The Easton 
Foundation/VAGA at ARS, NY. 
Фотография: Кристофър Бърк

Louise Bourgeois. Le Trani Episode 
(1971), plaster and latex, 41.8 х 57.8 
х 57.1 сm. Image courtesy of © The 
Easton Foundation/VAGA at ARS, NY. 
Photo: Christopher Burke
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10. Луиз Буржоа. Дръж костите ми (2001–2002), суха игла, червен туш и червен молив. 
Непубликувана © The Easton Foundation/VAGA at ARS, NY (Изображението е достъпно 
на електронния адрес: https://www.moma.org/s/lb/collection_lb/objbytheme/objbytheme_
themeid-2033799_sov_page-293.html)

Louise Bourgeois. Hold My Bones (2001–2002), drypoint, with red ink and red pencil additions. 
Unpublished © The Easton Foundation/VAGA at ARS, NY (The image is available at: https://www.
moma.org/s/lb/collection_lb/objbytheme/objbytheme_themeid-2033799_sov_page-293.html)
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Summary

Two of the most radical and significant female artists of the twentieth century 
– Louise Bourgeois and Carol Rama, are introduced through a comparative 
perspective, the aim of which is to emphasise common characteristics in their 
oeuvre. On the one hand, the task of this text is to study the numerous similarities 
between both artists in terms of their biographical stories and visual poetics, which 
come to the fore even by initial comparison. On the other hand, I will build upon 
these characteristics in order to show that they are due to the ability to transform 
the biographical (limit) experience into artistic experience and, therefore, into visual 
images. Furthermore, the paper formulates a more general research question 
related to the mechanisms of inclusion / exclusion of women artists in the art 
historical narrative. 
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Изкуствоведски четения 2022. Изкуство и общество

Истинската драматургия се съдържа в живописта. 
Опит върху експлицитна поетика на Андрей Даниел

True dramaturgy is contained in painting. 
The experience on an explicit poetics of Andrey Daniel

Галина Лардева1 
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив

Galina Lardeva 
Academy of Music, Dance and Fine Ar ts, Plovdiv

Абстракт: Настоящата статия предприема опит да представи систематично някои ос-
новни постановки на Андрей Даниел относно разбиранията му за същността на изкуство-
то и по-конкретно на живописната медия. За целта са използвани основно публикации на 
художника – самостоятелни текстове и разговори в специализирани издания. Като значи-
ми акценти в експлицитната поетика на художника са набелязани същностната процесу-
алност на живописта и нейната иманентна диалогичност. 

Ключови думи: процесуалност, концептуалност, диалогичност, живопис, художествена 
условност

Keywords: processuality, conceptuality, dialogicity, painting, fictionality

Измина значително време от сблъскването на възприемателското 
съзнание у нас с проявленията на перформативното и концептуалното из-
куство, наложили редица промени, които отчасти съвпаднаха с общест-
вено-политическия преход през 90-те години на ХХ век. Както българска-
та творческа практика, така и изкуствознанието премина през години на 
учение, наваксване и лутане. Това е време на активно привнасяне на на-
гласи и конструиране на нови очаквания, на преосмисляне на представи за 
новостта и традицията, на измисляне и прекрояване на понятия (някои от 
тях – като „неконвенционални форми“ – особено неудачни), на въвеждане 
на нови опозиции, които се наслагват към предишни противопоставяния, 
доминирани от идеологически предписания. Постепенно с натрупване-
то на продължително присъствие в художествената практика, съчета-
но със значителен по своя обем възприемателски опит на специализира-
ната публика, понятийната система и очакванията бяха нормализирани, 
а състезаването и противопоставянето между различни медии отмина. 
Независимо от това обаче и до днес съществуват характерни дефицити 
в перспективата на рецепцията на художествените произведения. Налице 

1  Galina Lardeva is a Professor, PhD, at the Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv. She is vice-rector of 
scientific and artistic activity. Research areas: history of art, contemporary art, modernism, comparative art studies. 
Author of the books: Art of transition (2008); The work of art as an autopoetic system (2017).

E-mail: lardeva@yahoo.com



146

е пролука между теорията и практиката, която поставя на изпитание 
разбирането и в частност преосмислянето от художника на собствени-
те му произведения в широтата и динамиката на художествения процес. 
В резултат на това в българските академични ателиета днес цари дъл-
боко мълчание, прекъсвано отчасти единствено от практически съвети 
и коментари по отношение на технологията. Опитите на държавните 
институции да накарат художниците с академична кариера „да прогово-
рят“, като напишат задължителен минимум от научни трудове, поне засе-
га не се увенчават с особено добри резултати. По такъв начин акцентът 
в обучението на студентите по изкуства продължава да се измества в 
посока на занаятчийското споделяне и можене. Без да пренебрегваме рав-
нището на непосредственото изпълнение на конкретните художествени 
задачи, за пълноценното присъствие на бъдещите творци е необходимо 
да реконструираме и съхраняваме концепциите на значимите автори и 
преподаватели. Тази необходимост е продиктувана от няколко основни 
обстоятелства: първо, частично запазените следи от експлицитна пое-
тика (в статии, интервюта и други свидетелства) наред с цялостната 
имплицитна (заложена в произведенията) поетика на даден автор са не-
делима част от неговото творчество и същевременно един от възмож-
ните ключове към значенията на това творчество; второ, обобщените 
творчески концепции – различни от равнището на непосредствената ху-
дожествена интенция, представляват значим комуникативен потенциал, 
който може да се запази и преосмисли във времето; трето, балансът 
между експлицитна и имплицитна поетика в творческото съзнание на да-
ден автор е свързан непосредствено с присъствието му в историческия 
процес и неговата вътрешна инфраструктура.

Настоящата статия предприема опит да набележи очертанията 
на експлицитната поетика на художника и професора по живопис Андрей 
Даниел, да направи кратък систематизиращ преглед на разбиранията на 
този мащабен артист за същността на художествения процес и живо-
писната медия, както и за неговите представи за ситуацията, в която се 
намира българското изкуство в края на ХХ и началото на ХXI век. За раз-
лика от интерпретативната ми формулировка в едно предишно съчинение 
по повод ретроспективната изложба на художника Между две епохи (Lardeva 
2021), условно свързваща реминисценции от художествените простран-
ства на конструктивизма и сантиментализма, тук на фокус е поставена 
собствената представа на автора за следването на един „умерен кон-
серватизъм“ (Daniel 2011: 22). В тази привидно семпла формулировка се 
съдържа важна пластична идея за възможностите на съвременното изку-
ство и особено на живописта да поддържа баланс в един разпокъсан от 
екстремните изрази и стойности свят. Подобна позиция е пряко свързана 
с цялостния образ на Андрей Даниел като художник, преподавател и ак-
тивен участник в културните процеси у нас от последния половин век. Тя 
носи внушенията и принципите на диалогичност, която надхвърля както 
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тесните рамки на художествените жанрове, родове и школи, така и про-
тивопоставянето между поколенията, между ситуацията на изкуството 
у нас и по света, между привидно несъвместимите възгледи и позиции. Не 
по-малко значимо е това, че тази диалогична толерантност е изцяло ар-
тистично и художествено потопена в представите на Андрей Даниел, а 
не се явява на равнището на някаква обща дидактика. В своите текстове 
и изказвания, а по производен начин и в своята практика, той настоява, 
че не личностите и възгледите им, а самите изразни възможности на чо-
века в изкуство (и в частност на живописта) са в състояние да преодо-
ляват границите, да осъществяват себенадмогване в личностен и проду-
кционен смисъл.

Живописта в представите на Андрей Даниел не е нормативен ху-
дожествен вид. Самата история на нейното развитие е проникната от 
диалогичен сблъсък на идеи, представящи различните ѝ функционални въз-
можности като медия. При това за художника е от особено значение очер-
таването на облика на самата процесуалност, на възможностите на жи-
вописния израз да превключва между различни традиции, топоси, култури, 
разбирания, но също и да насочва вниманието към възприемателя и него-
вия свят, към безкрайната игра с очакванията и нагласите му.

Идеята за процесуалност в мисленето на Андрей Даниел за изкуст-
вото датира още от времето преди политическия обрат. Заедно със свои 
колеги (Филип Зидаров, Вихрони Попнеделев, Греди Асса и др.) той създава 
емблематичната група Градът, която в своите търсения се насочва към 
поставянето на въпроса за относителността на границите между ин-
сталация, обект, акция, живопис, рисунка, скулптура. Самият художник 
извежда на преден план значението на авторефлексията – не като на-
сочен навътре в личността творчески израз, а като интензивен жест 
на ревизия спрямо природата на художествената творба: „Напоследък се 
занимаваме само с процеса на създаване на изкуството. Повода сме го 
изхвърлили от употреба, а целта не ни трябва. Това е световно явление. 
Трябваше най-накрая художникът да се подпише, да разкаже за себе си“ – 
заявява Андрей Даниел по повод на изложбата Авторски отпечатък (Daniel 
1987: 8). Особено значимо тук е сякаш естественото изравняване на 
представата за разказа на художника за самия себе си с процеса на него-
вата дейност. Не е излишно да се уточни, че в този исторически момент 
(в последните социалистически години) е особено актуална една хипер-
трофирала представа за твореца от псевдоромантически тип, която на-
стоява на неговата изключителност и своеобразната му месианистична 
избраност2, докато тъкмо процесът на създаване на произведения на из-
куството с неговата комплексност по никакъв начин не е възприет като 
част от разказа на/за твореца.

2  На значимостта на месианизма в културата на късния социализъм обръща внимание Бо-
рис Минков (Minkov 2013: 367-394).
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Това мислене за процеса, насочено към перспективата на създаване 
на изкуството, не е временно явление в творческия път на Андрей Даниел. 
Художникът търси последователно концептуализиране на живописта с 
вътрешни за самата живопис средства: като се започне от различните 
стратегии в озаглавяването за изместване, разширяване и преосмисляне 
на тематичния фокус3 и се премине през пластичната цитатна и авто-
цитатна платформа, съчетаваща митология, изкуство, културни пласто-
ве и съвременност, за да се достигне до систематичното подреждане 
и комбиниране в отделните изложбени цялости. Този уклон на концепту-
ализиране на живописта е от съществено значение, защото се отличава 
принципно от идеите и тенденциите на концептуалното изкуство – как-
то в плана на историческата поява на концептуализма от края на 50-те 
години, така и в перспективата на българските дискусии между млади и 
стари. 

Показателно за това отграничаване и ясно формулиране на позици-
ите, което е свързано и с важната дискусия за понятията от втората 
половина на 90-те години, е паралелният разговор на Андрей Даниел – от 
една страна, и Хубен Черкелов, и Георги Тушев като представители на 
младите в концептуалното изкуство, от друга (Daniel 1998: 7). Повод на 
разговора е едно сравнително дълго протекло противопоставяне в твор-
ческата гилдия, което художникът определя не като същностна естети-
ческа несъвместимост, а като „война за жизнено пространство“ (Daniel 
1998: 7). Цялостният художествен контекст на 90-те години изглежда 
немислим без подобни противодействия. Тук е особено значима ролята 
на Андрей Даниел както като посредник между „създаващата“ и „разби-
ращата“ инстанция в качеството на преподавател в Националната худо-
жествена академия, така и изобщо като творческа индивидуалност, коя-
то търси рефлексията върху същностните отношения извън временните 
неустойчиви констелации. Опита за всяко едно предоговаряне на хоризон-
тите на очакване в разполагането на художествената новост, Андрей 
Даниел вижда основно във възможностите на актуалните авангардни 
сили да отвоюват чрез търсенията си нова територия от простран-
ството на живота. По такъв начин авангардите актуализират старата 
неизменна цел на изкуството „да всмуква в своята проблематика все още 
неочовечени, нехуманизирани пространства“ (Daniel 1998: 7). Това отно-
шение на инфилтриране между живота и изкуството представлява сре-
дищен момент в експлицитната поетика на артиста Андрей Даниел. За 
разлика от класическите авангарди от ХХ век, в различни свои изказвания 

3  Характерен пример за това е една инвариантна разработка на мотива за Рождество, 
изразяваща се както в привидно незначителни композиционни, пропорционални, цветови и 
ракурсни изменения, така и в разликата при озаглавяването на картините Между епохите 
(1995) и триптиха Още едно Рождество (2011). Повече за тази трансформация, намерила из-
раз в ретроспективната изложба, вж. в (Lardeva 2021).
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той настоява на ясното разграничаване между териториите на живота и 
изкуството: „Обичам условността в изкуството – споделя той в разговор 
по повод двадесет и пет годишнината от началото на Прехода – Смятам, 
че изкуството не е живот и животът не е изкуство; това са две паралел-
ни реалности. И всяка реалност си има своите закони. В момента, в кой-
то почват да се смесват реалностите, това не е нито едното, нито дру-
гото, то не ме интересува въобще“ (Daniel 2014: 10). Подобно настояване 
Андрей Даниел разгръща и в цитирания по-горе разговор от 1998 г., като 
прави уговорката, че например в карнавала и в ритуала подобно сливане 
между живота и изкуството все пак протича само че в него би следвало 
да се стопи и слее и творческата индивидуалност. При подобно сливане 
противодействието между млади и стари, както и борбата за еманципа-
ция и жизнено пространство на „младите“ би следвало да са неуместни 
(сравни Daniel 1998: 7). 

Позицията на Андрей Даниел за правомерността на това разделе-
ние между изкуство и живот е исторически премислена. Според Антонен 
Арто, една от най-фаталните последици от кризата на продукционното 
мислене се изразява във вторично проведеното разделяне между живот 
и изкуство, „… като че ли истинската култура не е един изтънчен начин 
да разбираме и упражняваме живота“ (Аrtaud 1985: 45). При очертаване-
то на представата за всеобемащата тежест на живота в своя театър, 
Арто тръгва от позицията на едно чисто антропологическо разполагане 
на индивида като последна възможна крепост срещу хода на цивилиза-
ционния процес. Допълнена от традициите на философия на живота от 
ХIХ век, критиката на цивилизацията при Арто настоява на възможните 
компенсации от интуитивното, от смътните представи и неосъзнатите 
импулси, които доминиращият рационализъм до този момент е потискал. 
Но в историческия момент и ситуацията, в която работи Андрей Даниел, 
цивилизационната принадлежност на изкуството изглежда без алтерна-
тива дори в зоните на утопията. Художникът превръща цивилизационни-
те пластове в основа за динамична творческа игра. Местата в неговите 
представи са непроницаеми за цивилизационно безразличния – те прогова-
рят единствено при пренасяне на усвоеното в перспективата на вторич-
ната рефлексия спрямо визуалните провокации4. Тази позиция присъства 
програмно в целостта на книгата Неща, места и хора, особено подчерта-
на в разказите за Израел и Цариград (Daniel 2011: 9-15; 38-47), при което 
широтата на познанието е основен фактор за сплитането на различ-
ни сетивни провокации и възприятия. Отгласи и следи от богатства на 
възприятията може да се открият и в редица от разговорите на Андрей 
Даниел например с поета Иван Теофилов – близък приятел през целия му 

4  Тази цивилизационна основа на представата за съвременната чувствителност в твор-
чеството на Андрей Даниел беше основната линия, в която разположих идеята за санти-
менталното в текста си за ретроспективната му изложба (Lardeva 2021).
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живот (Daniel 2002b: 14-22). По такъв начин разделянето на „живот“ от 
„изкуство“ се явява за художника като настояване на пълнотата – както 
на изкуството, така и на живота.

Но тази своеобразна просвещенска чувствителност, свързана трай-
но с възприемането на света в артифициалната му направа, не е един-
ственият аспект на връзката изкуство-живот. Според представите на 
художника в съотнасянето си спрямо живота живописта изоставя своя-
та проекция на единичност (със значенията си на разпознаваемост, но 
например също така и в опозиции като абстрактно – конкретно) и откри-
ва богатите възможности на една виртуална множественост: „… мно-
жество успоредни или пресичащи се линии, плоскости и странни прос-
транствени форми, проникващи една в друга веднъж изживени в така 
наречената реалност, се преживяват отново и отново фантазно и винаги 
от различен ракурс. Комбинациите са безкрайни и усещането, че живеем 
живота си стотици хиляди пъти, ни доближава до безсмъртието“ (Daniel 
2011: 9). Тук се съдържа и основанието за вътрешната диалогичност на 
живописната медия: характерната неуловима, но осезаема разлика между 
образите в действителността и образите в съзнанието.

За Андрей Даниел живописта присъства като изпълнителско изку-
ство в двоен смисъл: в перспективата на практическо изпълнение и като 
спектакъл. Между пространствата на действителността и на съзна-
нието стои посредничеството ръката, която от една страна откликва 
на визуалните провокации, а от друга – създава визуални проекции на въ-
трешните състояния. Изразът на тази междинност изгражда присъст-
вието на единичното, на неповторимото не толкова в перспективата на 
крайния продукт, колкото в динамиката на неговото създаване: „В края на 
краищата става ясно, че не е важно с каква медиа си служиш, за да напра-
виш произведението. За мен обаче е много важно това, което се нарича 
hand made [курсив мой – Г. Л.], защото смятам, че ръката е като сеизмог-
раф на вътрешните състояния. Този сеизмограф е типичен за определен 
човек и събитие. Той е уникалното земетресение, което прави уникална 
крива. И когато този уникален човек не може да направи с ръцете си тази 
крива, а я поръчва на някой, нещата стават стерилни, тезисни. И онзи чо-
вешки, хуманен момент в изкуството започва да изчезва“ (Daniel 2007: 9). 
Човекът чрез своето виртуално присъствие-действие във възможната 
рефлексия спрямо визуалните провокации на заобикалящия свят, концен-
трирано в изказването на художника в и посредством фигурата на ръка-
та, се превръща в собственото събитие на художествения акт. Самата 
трансформация между „човек“ и „събитие“ се явява същностен израз на 
онази процесуалност, която се разполага отвъд поделянето на изкуство-
то по медии, епохи, по географски и други зони.

Тази виртуалност на многократно и разностранно възможното на-
влизане в действителността от различно кодирани визуални „входове“ 
се пренася паралелно в художествената практика на твореца. На тези 
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представи за индивидуално обусловена комбинаторика (изначално субект-
на, но същевременно пряко насочена към очакванията на възприемате-
лите) се дължат неочакваните гледни точки към добре разпознаваеми 
обекти, често парадоксалните пространствени внушения, характерни-
те композиционни измествания, цветовите решения, които задават свой 
темпоритъм и интерпретативен ключ към сюжетиката в произведения-
та на Андрей Даниел и т.н. Цялата тази, по своеобразен начин старомод-
на виртуалност, дава основание на художника да изрази една характерна 
образна поанта, достигната отново по повод на дискусиите за концепту-
ално срещу традиционно изкуство: „истинската драматургия се съдържа 
в живописта“ (Daniel 2002а: 8).

1. Андрей Даниел. Автопортрет, 2018, частно притежание

Andrey Daniel. Self portrait, 2018, private collection
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Summary

The article collects and arranges information about the explicit poetics of one of the 
important figures in the Bulgarian artistic life of the last half of the century: Andrey 
Daniel – a painter, teacher and scientist. In his creative path, the artist passes 
“between two epochs”, as implied in his retrospective exhibition from 2021, while 
managing to place his views on art beyond the various possible oppositions that 
come to the fore in society after 1989: new against traditional arts; young versus 
old artists, etc. Behind the seemingly neutral self-identification as “moderately 
conservative” one can find the plastically moving and dialogical principles of a 
broad-minded liberal mind that generously accepts difference and new artistic 
phenomena.
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Изследване на фотоархива на Студия за игрални филми Бояна 
в контекста на връзката „кинематографично произведение – 
филмова фотография“ 

A study of the photography collections of Boyana Film Studios in the 
context of “film work – on-set photography” relation
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Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“

Krasimir Andonov
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Абстракт: Филмовата фотография е специфично направление на фотографското изку-
ство, чиито произведения често остават в сянката на по-голямата артистична форма 
– кинотворбата. Настоящото изследване търси приликите и отликите между двете ви-
зуални медии и утвърждава значението на статичните образи от снимачната площадка 
както като документ към създаването на кинотворбата, така и като абсолютно само-
стойна художествена изява.

Ключови думи: Българска национална филмотека, фотограф на продукция, списък на 
български филмови фотографи, кинематография на социалистическа България

Keywords: Bulgarian National Film Archive, on-set photographers, list of Bulgarian on-set 
photographers, Bulgarian socialist cinematography

„Може би е редно да спрем да наричаме [тези изображения] „фотогра-
фии от снимачната площадка“, все едно става дума за някакви изоста-
вени реликви в архива на пресслужбите, по страниците на вестниците, 
в чекмеджетата на [кино]продукциите […] Свидетелства за свършената 
работа, мигновено потънали в забрава. Не, би било по-правилно да ги на-
ричаме „фотографии на снимачната площадка“, тъй като онзи, който ги 
е направил, е вложил [в тях] цялото си знание и страстта, и любовта, на 
които е способен. Двойно свидетелство: журналистическо и илюстратив-
но, кинолюбителско и естетическо, вследствие на което авторът на тези 
снимки би следвало да носи званието „фотограф на снимачната площадка“, 
а не само „фотограф от снимачната площадка“ (Magnum sul set 2011: 20). 
Играта с думите, която Паоло Мерегети използва в предисловието към 
фотоалбума Magnum sul Set/Magnum Photographers on Film Sets, дава точна характе-
ристика на един специфичен и интересен жанр – филмовата фотография. 

1  Krasimir Andonov is a Professor at the National Academy for Theatre and Film Arts (NATFA), where he is the head of the 
Photography major. He is working as a director of photography and as a photographer. He has shot five full-length movies 
and many documentaries. During his student’s period, Krasimir Andonov has participated in two full-length projects as an 
on set-photographer.

E-mail: kr.andonov@gmail.com
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Става въпрос за фотография, тясно ангажирана с процеса на създаване на 
кинематографичното произведение – нейната роля е свързана с докумен-
тиране на работата на снимачния екип, както и със заснемането на ре-
кламни изображения на филмовото действие и героите. И в този смисъл, 
животът на запечатаните мигове често е обвързан с кинотворбата, коя-
то отразяват. Интересът към тях се губи скоро след слизането на филма 
от екран. Горното твърдение обаче е само наполовина вярно, защото след 
заглъхването на медийния шум около премиери, фестивали и прожекции, об-
разите от снимачната площадка се превръщат в безценни свидетелства 
за един процес, в който е вложена емоцията на актьорите, майсторство-
то на кинематографистите и талантът на фотографите. 

Българска национална филмотека съхранява фонд с фотографии от 
над 500 игрални филми2, създадени в страната по времето на социалисти-
ческото кинопроизводство. Фотографският архив и съответните му ки-
нотворби дават добра възможност да бъде анализирана връзката „филмо-
во произведение – фотография“. За отправна точка на подобно изследване 
може да се използва фактът, че реалността и сюжетът, интерпретирани 
от кинокамерата и фотоапарата, са едни и същи. Като се има предвид, че 
двата метода ползват сходна технология за възпроизвеждане на образа, 
е лесно да се приеме, че фотографията е само статично копие на дина-
мичния филмов образ и в частност, че работата на фотографа на терен 
буквално дублира кадрите на оператора. Настоящият текст има за цел да 
подчертае спецификите, разделящи образните похвати на двете медии, 
да осмисли разликите в кодирането на визуалната информация и в крайна 
сметка – да утвърди значението на наследството на българските филмо-
ви фотографи. 

По време на плановото социалистическо кинопроизводство в България3 
(1948–1989 г.), към щата на всеки постановъчен филм е включена и длъж-
ността „фотограф на продукцията“. В анотираната енциклопедия Български 
игрални филми Т. 2, Т. 3 и Т. 4, има данни за 53 души4, записали имената си като 
филмови фотографи в периода. За съжаление, малко от тези творци са 
станали известни на широката публика. Факт е, че произведенията им са 
публикувани в специализирани киноиздания (често без отбелязан автор), 

2  Точният брой на филмите с фотографски архив (по списъка на Българска национална фил-
мотека) е 553. В това число влизат всички продукции на Студия за игрални филми Бояна 
– игрални, игрално-документални, телевизионни филми и сериали. Броят на албумите, съх-
ранявани във филмотеката е по-голям от броя на филмовите заглавия, тъй като към някои 
от кинематографичните произведения имат по повече от един албум. 
3  След откриването на Студия за игрални филми Бояна, там е обособен специален фото-
отдел, към който работят фотографите на продукция. Първоначално отделът се ръководи 
от Борис Нешев, впоследствие той е наследен от Панайот Бърнев.
4  Данните за филмови фотографи в енциклопедията Български игрални филми Т. 2, Т. 3, Т. 4 се 
отнасят главно за периода след основаването на Студия за игрална филми Бояна. В прило-
жение към статията са изброени имената им и филмите, по които са работили.
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но също така е вярно, че много рядко въпросните изображения са били из-
лагани в тематично обособени или сборни фотографски салони, или към 
тях е бил проявяван изследователски интерес5. 

За дистанцията между „художествената“ и филмовата фотография 
има значение и начинът, по който самите автори гледат на дейността 
си6. Продукционните фотографи изпълняват голям обем от снимачни за-
дачи, които ги карат да възприемат работата си само като процес, под-
помагащ създаването на филма, но не и като паралелна творческа форма. 
Статия на Жана Карайорданова7 в списание Българско фото от 1972 година, 
точно описва обхвата (но и значението) на фотографската работа на ки-
носнимачната площадка: „Подготовката, снимането и пропагандирането 
на филмовата продукция – пише тя – са немислими без участието на висо-
коквалифициран фотограф. На какъв терен ще се проведат бъдещите фил-
мови снимки, каква е неговата конфигурация, какви изобразителни възмож-
ности предлага той? Каква е природата, архитектурата, какво трябва да 
се дострои или построи? Каква е стилната връзка на различните натурни 
обекти, какви основни гледни точки предлагат те? […] На тези въпроси 
може да се отговори едва след като фотографът на филмовата продук-
ция е заснел по време на проучването и огледите всички бъдещи терени. 
[…] След това започва подборът на действащите лица – от главния герой 
до всеки отделен статист. Пред фотообектива застават стотици лица 
– от най-известните наши филмови и театрални актьори до напълно не-
познатите бъдещи „звезди“. […] Тук фотографът трябва да бъде психолог, 
безкрайно търпелив и любезен домакин на студиото. Много такт и напре-
жение на волята са необходими, за да предразположите кандидата за роля, 
да му създадете атмосфера, подпомагаща го да разкрие своята душев-
ност, своите възможности за превъплъщение. […] Задачата става още 
по-интересна, когато предстои пресъздаване на исторически лица. Тогава 
започва сложен процес по уточняване портретното сходство на актьора 
с образа на героя. С помощта на пластични отливки, залепвани по лицето 
или главата на актьора, се търси общата прилика, но едновременно с това 
се снимат т.н. „портретни цикли“, в различни ракурси, във всевъзможни 

5  През последните години тази тенденция се променя. В залите на Фотосинтезис бяха пока-
зани две изложби със снимки от фонда на Българската национална филмотека. През март–
април 2020 бе експонирана изложбата Камера! Работи. Мястото на снимките – София, с куратор 
Калин Руйчев, а през март–април 2022 – изложбата Звезди на българското кино, отново курира-
на от Калин Руйчев. Също така паралелно с изложбата през 2020 година, Българска нацио-
нална филмотека издаде фотоалбум Камера! Работи. Мястото на снимките – София.
6  В процеса на работата по този текст, бяха проведени разговори с фотографи, работи-
ли във фотоотдела на Студия Бояна. Разговор с Дамянка Савова, проведен на 7 февруари    
2022 г.; Разговор със Станка Цонкова – Уша, проведен на 04 март 2022 г.; Разговор с Кра-
симир Арабаджиев, проведен на 05 април 2022 г. 
7  Жана (Иванка) Карайорданова е един от доайените на филмовата фотография в Бълга-
рия. Съпруга на кинооператора Георги Карайорданов.
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положения, при най-подходящо осветление и оптика. Постепенно, ден след 
ден, се оформя подготовката на бъдещия филм. Стотиците фотоси са 
класирани, обсъдени и подбрани. Те ще намерят своето място в правилно-
то протичане на снимачния период. […] Първи снимачен ден! Настроението 
е приповдигнато, снимачната група е мобилизирана за предстоящата дей-
ност. Този паметен за всяка продукция ден дава богат материал на фото-
графа за специален репортаж и не след много време се появяват и първи-
те снимки в печата. Сега е започнал нов творчески период в работата на 
филмовия фотограф. […] Тук се обединяват мигновеният репортаж от сни-
мачната площадка и задълбочената студия върху творческата дейност 
на колектива. Обективът на фотографа се насочва ту към актьорите, ту 
към снимачната група. Всичко това ще намери по-късно място в албума на 
продукцията и ще остане като траен документ на нашето киноежедне-
вие… “ (Karayordanova 1972: 14-16).

От статията на Жана Карайорданова е видно, че уменията на фото-
графа на продукция трябва да покриват почти всички жанрове на медията 
– портрет, репортаж, пейзаж и др. Но също така става ясно, че работата 
по филма включва както творчески задачи – рекламни фотоси и наблюде-
ние на екипа по време на работа, така и чисто технически функции – зас-
немане на уточнителни изображения, подпомагащи подготовката и проти-
чането на снимачния процес. Настоящото изследване ще бъде фокусирано 
върху творческата страна на фотографската дейност и в частност – 
върху т.нар. „рекламни изображения“8, които са директно свързани с фил-
мовия разказ и в които могат да бъдат открити всички кинематографични 
крупности – от детайла до свръхобщия план. 

По време на снимки фотографите се ръководят от разкадровката 
на режисьора и оператора, като стремежът е кино и фотоизображение-
то да имат близки внушения. Тук обаче отново възниква въпросът – след 
като постигането на синхронност между резултатите на двете медии е 
цел, то в какво точно се изразява творчеството на филмовия фотограф? 
В том втори на Фотографското изкуство в България 1945–1995, Петър Боев ци-
тира разговор на тази тема с фотографа и ръководител на фотоотде-
ла в Студия Бояна – Панайот Бърнев9: „В кинопродукцията, според Бърнев, 
фотографът-художник не играе подчинена роля да документира отделни 
сцени и ситуации, и то не само по указание на режисьора. Той е творче-
ска личност със собствено виждане и тълкуване. В това отношение той 
е по-независим от театралния фотограф, защото е част от творческия 

8  Рекламните филмови фотоси пресъздават ключови моменти от кинематографичното 
произведение и са използвани за различни цели – като илюстрации към новинарски и спе-
циализирани публикации, като основа за плаката на филма, както и за реклама в киносало-
ните при разпространението.
9  Преди да поеме ръководството на фотоодела на Студия за игрални филми Бояна, Панай-
от Бърнев работи като фотограф на продукция в четири игрални филма. Бърнев е автор и 
преводач на специализирана фотографска литература.
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колектив, който реализира филма. Не стои зад гърба на оператора, за да го 
дублира, а сам търси и определя „момента на истината“ и я отразява спо-
ред своето виждане. Изборът на гледна точка, на близък или далечен план, 
не е само търсене на място в пространството, а избраният ракурс не е 
само зрителен ъгъл, а преди всичко виждане и усещане на атмосферата 
и обстановката, всред която протича действието. Затова той трябва 
да побере в „безмълвен двуизмерен образ“ възловите моменти и да събере 
в конкретни образи поведението на актьорите, жестовете и мимиките 
им, декора, движението, усещането за духа на сценария, по който проти-
ча действието“ (Боев 2000: 250). Творческите избори, които филмовият 
фотограф прави по време на работа, не се различават много от избори-
те пред всеки друг професионален фотограф. Това са решения за вида на 
фотоматериала, експозицията, оптиката, композицията и ракурса и пр. 
Натрупването на резултатите от всеки един фактор определя крайната 
форма на изображението. Специфичното в дейността на фотографа на 
терен обаче е в неговата генерална задача – той трябва да пресъздаде 
внушението на динамичната филмова сцена в също толкова изразителен, 
но статичен визуален формат.

Времето – реално или условно, забързано или забавено, е основна ха-
рактеристика на кинематографичния език. Всяко действие и взаимоот-
ношение на екрана търпи своето времево развитие в кадъра, епизода и 
филма. Емоциите на героите се променят, всеки нюанс в мимиката на 
актьора има значение за присъствието на персонажа. Киното работи и 
с движението, и пространството – действието може вътрешнокадрово 
да премине от един план в друг, а движението на камерата да разкрие 
герои и обекти, които допреди секунди са били извън рамката на кадъра. 
Фотографията разказва по различен начин. Филмовият фотограф трябва 
да се довери на усета си за кулминация на ситуацията, да натисне спусъка 
на камерата си в „решаващия миг“10 и да „спре“ движението и времето. А 
спрелият миг трябва да носи историята на случилото се и същевременно 
да бъде издържан в детайлите – та нали зрителят ще има цялото нужно 
време да се вгледа в тях! Тук ще се спрем на фотоизображения от няколко 
български филма, които илюстрират спецификата на фотографската ра-
бота на терен. 

Иконостасът (1969) е кинотворба на режисьорите Тодор Динов и 
Христо Христов, по мотиви от историческия роман Железният светилник на 
Димитър Талев. Сюжетът на филма разказва за драмата в любовта меж-
ду младо момиче (Катерина) и майстор-иконописец (Рафе Клинче), обрече-
ни от догмите на патриархалното българско семейство. Действието се 

10  Авторът визира концепцията за репортажно снимане на Анри Картие-Бресон. Според 
Бресон има един единствен миг, в който съдържание и форма са в равновесие. Преди и след 
този момент, обектите просто присъстват в кадъра, без между тях да съществува връз-
ката на свръхпосланието.
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развива по време на борбите на българите от югозападните покрайнини 
за духовно и национално самоопределение. В конкретния епизод, след от-
служена неразрешена великденска литургия на български език, свещени-
кът, Рафе Клинче и Лазар – брат на Катерина, са арестувани и приковани 
от турците. Цялото село е принудено да ги заплюе публично. Режисьорите 
са решили сцената изключително зрелищно. Върволица от селяни се изви-
ва като черна змия в подножието на гол хълм, на който са приковани три-
мата мъченици. Епизодът е представен чрез монтажна секвенция, като 
в един от кадрите (1 час и 16 мин. от началото на филма), в полублизък 
план се виждат група селяни. Забързана жена се смесва с групата и като 
че търси закрила от мъж, който я прикрива с тяло. В звуковата картина 
се чуват крясъци и веднага след тях в къдъра връхлита конник, размах-
ващ камшик. Тук камерата леко се вдига и след като конникът излезе, се 
разкрива безкрайната процесия по хълма (Ил. 1). В албума на продукцията, 
фотографът Милка Русинова включва две фотографии точно от този ки-
нокадър. В първата се виждат две редици от хора, изпълнили от край до 
край пространството на преден план. Всички са в гръб, няма нито едно 
лице. Без да е показана директна визуална връзка е ясно, че тази група 
е част от дългата върволица, извила се към върха на хълма в дълбочина-
та на кадъра. Тъмните фигури от процесията са графично отделени на 
фона на светлата земя и зрителят има усещане за един безкрайно пов-
тарящ се мотив (Ил. 2). Ако извадим това изображение извън контекста 
на конкретната сцена във филма, можем да кажем, че в него има закодира-
но усещане за цялата епоха на робството. Втората фотография отново 
показва хълма с върволицата от хора, но сюжетът на преден план е раз-
личен. Тук Милка Русинова майсторски е уловила ситуацията с мъжа, кой-
то се опитва да предпази жената от заплахата на връхлитащия конник. 
Фотографката е натиснала спусъка на камерата в момента, в който кон-
никът влиза в рамките на кадъра, а фигурите на мъжа и жената са на прага 
да го напуснат. Това композиционно „рамкиране“ внася динамика и напреже-
ние във взаимоотношенията, като допълнително противопоставя героите 
(Ил. 3). Директното противопоставяне е между конника и мъжа, тъй като 
погледите на двамата са се сблъскали. Същевременно, ръцете на мъжа са 
прегърнали раменете на жената в опит да я предпазят, но нейните сведе-
ни надолу очи издават уплахата ѝ. За да разберем по-пълно езика, на кой-
то се води този разказ, бихме могли да вземем предвид думите на Джон 
Шарковски, директор на Музея за модерно изкуство (MoMA) в Ню Йорк11, по от-
ношение на значението на поставянето на границите в композицията: „…
Рамката на кадъра определя съдържанието. Тя провокира неочаквано съпос-
тавяне. Ограждането на два факта [във фотографската рамка] създава 
връзка [между тях]“ (Szarkowski 2007: 70). Шарковски обръща внимание на 

11  Джон Шарковски е американски фотограф, куратор и критик. Директор на Музея на модер-
ното изкуство в Ню Йорк от 1962 до 1991 година.
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това, че зрителят търси историята между елементите в композицията, 
дори когато в реалния живот такава връзка на практика няма. В случая с 
фотографията от Иконостасът, връзката между обектите в кадъра е зало-
жена драматургично (както е видно от филмовия епизод). Майсторството 
на Милка Русинова се състои в това, че е уловила синхронна емоция в геро-
ите и е разказала в застинал миг това, което кинокадърът показва в про-
дължение на 9 секунди.

Двете статични изображения, които анализираме тук, са пример за 
още нещо много важно в работата на филмовия фотограф (всъщност, то 
е характерно и за работата на фотографите въобще). Когато едно дейст-
вие се фрагментира на малки отрязъци, всяка статична част носи не само 
общото послание на ситуацията, но и спецификата на конкретния миг. И 
често миг с миг не си приличат. Затова, воден от диктата на своя вкус 
и на чувството си за кадър, фотографът е този, който определя как една 
ситуация ще остане запазена в историята. Ако Милка Русинова бе заснела 
само един от двата варианта, днес ние като зрители щяхме да го приемем 
за единствено отражение на филмовата ситуация. В случая обаче разпола-
гаме с повече, което ни дава възможност да направим сравнение. В доку-
менталния репортаж, професионализмът изисква авторът да бъде макси-
мално неутрален към събитията, но във филмовата фотография той може 
да бъде пристрастен и многословен в изборите си.

В основата на разделението между кино и фотография е движението 
– общоприето е, че едната медия възпроизвежда движението в неговата 
цялост, а другата запазва само статични фази от него. Горното твърде-
ние е неоспоримо, но фотографията през годините е развила специфич-
на изразна система, включваща и много собствени начини за пресъздава-
не на динамиката. Тези методи са широко използвани в практиката, но в 
случая би било интересно да ги разгледаме в контекста на работата на 
филмовите фотографи. Бариерата (1979) е кинотворба на режисьора Христо 
Христов, оператор е Атанас Тасев. Сюжетът разказва за срещата на 
Антони Манев – разведен, затворен в себе си композитор, с Доротея – не-
обикновено момиче, което вярва, че хората произлизат от птиците и също 
като тях могат да летят. В хода на действието, композиторът разбира, 
че момичето е нестабилно психически, среща се с лекарката ѝ и от нея 
разбира, че би могъл да помогне на новата си позната. Той намира работа 
на Доротея, съобщава ѝ го и следва епизод, в който Манев дирижира оркес-
тър, но видимо съзнанието му е другаде (25-а минута от началото на фил-
ма). Фотографът на филма – Станка Цонкова – Уша, прави серия от изобра-
жения, илюстриращи сцената (Ил. 4). Кадрите са изключително динамични, 
дори нещо повече – в сравнение с киноепизода, статичните моменти са 
заредени с по-ясно доловима енергия и сила12. Как е постигнато това?

12  Възможно е по време на репетициите режисьорът да е изпробвал по-динамично поведе-
ние на актьора, което впоследствие да е туширал. Но дори и при този вариант, работата 
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Дирижирането е от този тип движения, които имат своите слаби и 
силни фази. Палката на диригента води темпото на музика, редуват се 
минорни и мажорни части. Фотографката видимо е усетила кулминацион-
ните моменти и портретите на героя ѝ са пълни с експресия и живот. 
Резултатът се определя от прилагането на няколко технически средства. 
Първият важен фактор е бързата експозиционна скорост. Чрез нея е по-
стигнато „замразяване“ на обекта и независимо от динамиката на момен-
та, във фотографията няма размазани части13. Използвана е дългофокусна 
оптика, която „събира“ пространството и концентрира вниманието един-
ствено върху диригента. Подходящата гледна точка добавя като допълни-
телен елемент в композицията единствено светлите петна на лампите в 
залата. Заради малката дълбочина на рязкост лампите са разфокусирани 
и приличат на бели облаци, сред които, размахал ръце, „лети“ диригентът.

Друг пример, в който киноизображение и фотография представят дви-
жението по специфичен за всяка от медиите начин, откриваме в работата 
на фотографа на продукция Жана Карайорданова към филма Осъдени души14 
(1975). Сюжетът на драмата се развива по време на Гражданската война в 
Испания и среща английската аристократка Фани Хорн с отец Ередия, мо-
нах от йезуитски орден. Фани се влюбва в отеца и го следва при мисията 
му в полеви лагер за болни от тиф деца и възрастни. В конкретния епизод, 
линията на бойните действия достига до лагера и между палатките с бо-
лни започват да падат снаряди (1 час и 2 минути от началото на филма). 
Филмовата сцена е решена с динамична камера от ръка, която трескаво 
разкрива настъпилия хаос. Кадърът на Жана Карайорданова „повтаря“ круп-
ността на филмовия епизод, в който виждаме как войници тичат на преден 
план, а между палатките се взривяват снаряди (Ил. 5). Сложността на фо-
тографската задача в случая е свързана с факта, че сюжетът на компо-
зицията е динамичен и многофигурален, а това изисква от автора да бъде 
максимално прецизен спрямо всички герои. В подобна ситуация е важно 
да се избягва ненужното наслагване на фигурите, като същевременно се 
търси улавянето на най-динамичните фази от действието. Когато човек 
ходи или тича, усещането за неговото движение най-ярко се пресъздава 
във фотография, в която той е уловен „в крачка“, т.е. когато двата кра-
ка са максимално раздалечени един от друг. Обратно, колкото по-близо са 
краката (при прехвърлянето на тежестта), толкова „по-спънато“ изглеж-
да движението. Жана Карайорданова е успяла майсторски да улови ритъ-

на Уша впечатлява с начина, по който е уловено движението и е пресъздадена емоцията 
на диригента. 
13  Размазването на движещия се обект е друг начин на изобразяване на движението във 
фотографията. В албумите с рекламни кадри на филмите има примери, в които е използван 
и този способ. Това най-често е в отлика на филма, в който движението е пресъздадено 
нормално.
14  Режисьор на филма Осъдени души е Въло Радев, оператор – Христо Тотев. Сценарият на 
творбата е създаден по романа със същото име на Димитър Димов.
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ма на героите си, като всички те са изобразени в експресивни динамични 
фази. Фигурите на войниците (и двата коня) изпълват по хоризонтала ця-
лата долна четвъртина на кадъра. Изваден от контекста на конкретната 
фотография, този фриз от дефазирани образи много прилича на пионер-
ските изображения на Едуард Мейбридж, изследващи по фотографски път 
движението. Опитите на Мейбридж стоят в основата на разработване-
то на кинематографа и в контекста на темата, която разглеждаме, още 
веднъж показват колко близки (и колко далечни) са методите на киното и 
фотографията.

Когато говорим за връзката „кинотворба – филмова фотография“ в 
родното игрално кино, трябва споменем още два важни фактора. Първият 
се определя от предпочитанието фотографите да работят в черно-бяло, а 
вторият е свързан със свободата на авторите да заснемат и сюжети, кои-
то са извън основното действие на филма. Технологичното развитие през 
периода бързо налага стандарта на цветния игрален филм. Това обаче не 
променя фотографиите от снимачните площадки, които доминиращо ос-
тават черно-бели. Дори албумите с рекламни изображения на суперпродук-
ции като Хан Аспарух (1981) и Време разделно (1988) са монохромни. Разбира се, 
на терен се използват и цветни фотоматериали, но също така е факт, че 
се предпочита снимането в черно-бяло. Интересно е да се спомене, че из-
борът на вида на използваните материали е оставен на самите фотогра-
фи15. На тяхно разположение във фотоодела на Студия Бояна има разнообра-
зие от филми – черно-бял негатив, цветен негатив и цветен диапозитив. 
Но предпочитанията най-често са в полза на монохромния негативно-пози-
тивен процес, заради неговата простота и възможността да се работи в 
импровизирани на място фотолаборатории по време на командировка.

От художествена гледна точка, изборът на черно-бялата условна гама 
дава на фотографите още една възможност за творческа интерпретация 
на докадровата действителност. За разлика от всички останали отдели 
(декор, костюми, грим, осветление), които работят и мислят в цвят, фо-
тографите трябва да се съобразят със съвсем различна изразна система. 
В тази система са важни контрастите, общата тоналност, правилното 
разпределение на тоновете в изображението, начинът на проявяване на 
филмите и пр. Ако сравним дори само един кинокадър от Осъдени души с па-
ралелната на сюжета черно-бяла фотография, ще видим, че това са две 
твърде различни визуални форми (Ил. 6). Киноизображението е изградено в 
студена пастелна гама, добре предаваща сфуматото на дъждовната при-
вечер. Контрастът е нисък и тоновете преливат един в друг. Лицето на 
отец Ередия потъва в прикритието на качулката. Фотографията има съв-
сем различно усещане. Изображението е с висок контраст, лицето на оте-
ца е най-светлото петно в кадъра, което го превръща в тонален акцент 

15  Според Дамянка Савова. Фотограф на продукция в Студия за игрални филми Бояна от 1975 
до 1991 год. Разговор, проведен на 7 февруари 2022 г.
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на композицията и то рязко се отделя на фона на тъмната качулка.
Фотографиите на Младен Чавдаров от филма Време разделно също са 

черно-бели. В случая, заради по-далечната епоха, в която се развива сю-
жетът, разликата във въздействието на цветните екранни образи и мо-
нохромните статични кадри е още по-голяма. Цветът дава реалистична 
достоверност на филмовото изображение, докато черно-бялата естетика 
стилизира фотографиите. Липсата на цвят винаги отдалечава изображе-
нието от неговия първообраз, с което се привнася усещане за условност 
в картината. Същевременно, заради модела на възприятие, който свързва 
черно-бялото изображение с конкретната историческа епоха, тези фото-
графии внушават достоверност (Ил. 7). Така въздействието на визуална-
та форма, в съзвучие с точно уловеното присъствие на героите и дейст-
вието, превръщат работата на Младен Чавдаров в наистина самостойно 
произведение. 

Вторият важен фактор, който трябва да допълни общата картина 
за присъствието на филмовия фотограф като артист в киното, е свързан 
със свободата на автора да заснема и сюжети, които са извън основното 
действие на филма. По време на работата си на снимачната площадка, фо-
тографът е винаги в готовност да реагира на интересни ситуации. От 
неговата наблюдателност и реакция зависят както резултатите при ре-
кламните изображения, така и кадрите, показващи работата на екипа. В 
този смисъл, съвсем естествено е той да заснема всяка ситуация, в коя-
то види подходящ сюжет или герой. Затова в почти всеки албум към филм16 
има фотографии, които са встрани от акцентите на кинотворбата, но 
същевременно носят нейния дух. Това често са портрети на интересни 
лица и типажи от епизодичните роли и масовката, които камерата запе-
чатва някъде на заден план или пък само в гръб. Фотографът обаче ги е за-
белязал и им е обърнал специално внимание. В албумите могат да се видят 
прекрасни портрети, заснети по този начин. Същото важи за интересни 
паралелни действия, както и за красиви общи планове и пейзажи.

Към всичко изброено трябва да се добави и един допълнителен нюанс. 
Филмовият фотограф заснема стотици кадри по време на продукционния 
процес. При селекцията и подбора на онези, които да влязат в албума на 
филма, винаги участва и режисьорът. Това, че в избраните изображения са 
попаднали и фотографии, които не са съвсем пряко свързани с филмовото 
действие, говори, че погледът и майсторството на фотографа са били 

16  Фотоалбумите на кинопродукциите са част от документацията към филма и имат ар-
хивна роля. Днес те се съхраняват от Българска национална филмотека. Към всеки албум 
има опис с имената на участвалите актьори и филмовия екип. Специално е отбелязано и 
името на фотографа. Всички изображения са ръчно копирани от автора и са номерирани. 
Към всеки албум има и кутия, в която се съхраняват негативите на приложените фото-
графии (също номерирани). Съществуват три типа албуми – рекламни, работни и смесе-
ни. Най-разпространени са тези, в които има едновременно рекламни и работни фотоси 
(смесен тип), като при тях винаги преобладават рекламните изображения. 
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оценени и разбрани. 
Връзката „кинематографично произведение – филмова фотография“, 

в контекста на българското игрално кино, разкрива една творческа сим-
биоза, чийто резултат се изразява в архив от изображения с неоценима 
културна стойност. Значението на филмовите фотографии идва както 
от важността им като документи, така и в резултат на тяхната артис-
тична форма. Форма, която ползва свой език и разказва не по-малко увлека-
телно и съдържателно от кинематографа. В началото на това изследване 
бяха цитирани думите на Паоло Мерегети, който отбелязва, че работа-
та на фотографа на терен не е просто документиране. Тя е паралелна на 
кинопроцеса творческа активност, която изисква отдаденост, зрялост 
и дълбоко познаване на материята. Разгръщането на фотоалбумите на 
българското кино само потвърждава правотата на това твърдение. Но 
може би най-точното определение на дейността на фотографа в киното 
е формулировката17, дадена от Антония Ковачева, директор на Българска 
национална филмотека. По нейните думи, творчеството на филмовия фо-
тограф синтезира в себе си синтетичното изкуство на киното. Синтез 
на синтеза.

17  Из разговор, проведен на 17 март 2022 г. в Българска национална филмотека.

1. Стопкадри от филма Иконостасът, 
епизод с върволицата от хора на хълма

Stills from the movie The Iconostasis, the 
episode with the procession of people on 
the hill
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2. Иконостасът. Фотография от епизода с върволицата от хора на хълма, 
първи вариант. Фотограф: Милка Русинова. Архив на Българска национална 
филмотека

The Iconostasis. Photograph from the episode with the procession of people on the hill, 
first version. Photographer: Milka Rusinova. Bulgarian National Film Archive

3. Иконостасът. Фотография от епизода с върволицата от хора на хълма, 
втори вариант. Фотограф: Милка Русинова. Архив на Българска национална 
филмотека

The Iconostasis. Photograph from the episode with the procession of people on the hill, 
second version. Photographer: Milka Rusinova. Bulgarian National Film Archive
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4. Страница от рекламния фотоалбум 
на филма Бариерата, епизод с 
дирижирането на оркестъра. 
Фотограф: Станка Цонкова. Архив на 
Българска национална филмотека

Рage from the advertising 
photo album of the movie The Barrier, 
the episode with the conducting the 
orchestra. Photographer: Stanka 
Tsonkova. Bulgarian National Film Archive

5. Фотография от филма Осъдени 
души, епизод от бомбардирането на 
полевата болница. Фотограф: Жана 
Карайорданова. Архив на Българска 
национална филмотека

Photograph from the movie Doomed 
Souls, an episode from the bombing of 
the field hospital. Photographer: Zhana 
Karayordanova. Bulgarian National      
Film Archive
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6. Сравнение между стопкадър от 
филма Осъдени души и съответната 
рекламна фотография. Фотограф: 
Жана Карайорданова. Архив на 
Българска национална филмотека

A comparison between a still from 
the movie Doomed Souls and the 
advertising photograph from the 
same part. Photographer: Zhana 
Karayordanova. Bulgarian National     
Film Archive

7. Портрет от филма Време разделно. 
Фотограф: Младен Чавдаров 

Portrait from the movie Time of Violence. 
Photographer: Mladen Chavdarov
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Summary

During the socialist era in Bulgaria, every film production, as a general rule of 
filmmaking practice at Boyana Film Studios (1962–1989), included a full-time on-set 
photographer. The work of the still photographer covers a wide range of tasks. During 
the preparation of a production, the photographer supports the main creative team 
as he captures clarifying photos of locations and objects and also makes portraits 
at the castings for the main and supporting roles in movies. Later, with the already 
selected actors, he takes photos of costume fittings and makeup tests. During the 
shooting period, the photographer documents the working process (behind the 
scenes). Among his main tasks is also the preparation of advertising shots from 
key moments in the movie. Thus, through the years, a huge photo archive has 
been collected, in which moments of the working process with iconic Bulgarian 
film creators and also screen incarnations of generations of Bulgarian actors were 
captured. In the context of the time passed, many of the on-set photographs have 
exceeded their main task and have become independent works of art.
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Приложение
Списък на филмови фотографи, работили 
във фотоотдела на Студия за игрални фил-
ми Бояна (по данни на Български игрални филми: 
анотирана илюстрована филмография. Т. 2, Т. 3, Т. 4)

Атанас Атанасов

Изпити по никое време, 1974

Валентин Аризанов

Нощните бдения на поп Вечерко,1980; Камионът, 
1980; Пришествие, 1981

Васко Банков 

Концерт за флейта и момиче, 1980; Лавина, 1982 
(съавтор)

Веселин Байрамов

Бяла магия, 1982; Хотел Централ, 1983; Вибрации, 
1984; Скъпа моя, скъпи мой, 1986 (съавтор)

Вероника Вълканова

Юдино желязо, 1989

Волен Сидеров

Къде живееш, 1983

Галина Пеева

Небето на Велека, 1968

Георги Русинов

Бялата стая, 1968

Гергана Пеева

Златната река, 1983 

Гергана Бобчева

Адио Рио, 1989; Маргарит и Маргарита, 1989

Дамянка Савова

Мигове, 1978; Фаталната запетая, 1979; По дирите 
на безследно изчезналите, 1979; Като белязани ато-
ми, 1979; Почти любовна история, 1980; Голямото 
нощно къпане, 1980; Кучето и влюбените, 1986; 
Приземяване, 1987

Донка Йолова

Началото на една ваканция, 1966; Птици и хрътки, 
1969; Цитаделата отговори, 1970; Краят на пе-
сента, 1971; Автостоп, 1972; Десет дни неплате-
ни, 1972; Игрек 17, 1973; Голямата скука, 1973; Най-
добрият човек, когото познавам, 1973; Пазачът на 
крепостта, 1974; Неделни мачове, 1975 

Евгени Ефремов

Авантаж, 1977; Бъди благословена, 1978; 
Компарсита, 1978; Насрещно движение, 1978

Елена Димитрова-Ланзова

Вятърът на пътешествията, 1972; Чертичката, 
1972; Зарево над Драва, 1974; Последният ерген, 

1974; Снимки за спомен, 1979; Всичко е любов, 1979; 
Илюзия, 1980; Хан Аспарух, Фанагория, 1981; Хан 
Аспарух, Преселението, 1981; Хан Аспарух, Земя за-
винаги, 1981  

Елена Иванова

Този истински мъж, 1975

Елена Николова

С любов и нежност, 1978; Войната на таралежите, 
1979

Емил Хвърлев

Последно лято, 1974; Лебед, 1976; Всички и никой, 
1978; Всеки ден, всяка нощ, 1978; 

Чуй петела, 1978; Мигове в кибритена кутийка, 1979; 
Колкото синапено зърно, 1980; 

Лавина, 1982 (съавтор); Комбина, 1982; Последни 
желания, 1983; Горе на черешата, 1984; Денят не 
си личи по заранта, 1985; Да обичаш на инат, 1986;     
13 годеница на принца, 1987

Жана (Иванка) Карайорданова 

Мъже, 1966; В края на лятото, 1967; Свирачът, 
1967; Мъже в командировка, 1967; Скорпион срещу 
дъга, 1969; Признание, 1969; Петимата от Моби 
Дик, 1970; Таралежите се раждат без бодли, 1971; 
Нона, 1973; Осъдени души, 1975; Адиос, мучачос, 
1978; Адаптация, 1981

Жени Радева (Вълова)

Най-дългата нощ, 1967; С дъх на бадеми, 1967; 
Прокурорът, 1968; Черните ангели, 1970; Няма нищо 
по-хубаво от лошото време, 1971 

Ивелин Ковачев

Може би фрегата, 1980

Ивет Георгиева (Лазарова)

Черешова градина, 1979; Любовта на Мирон, 1980; 
Търновската царица, 1981; Летало, 1981; Една жена 
на 33, 1982; Куче в чекмедже, 1982; Дяволското 
оръжие, 1982; Равновесие, 1983; За госпожица-
та и нейната мъжка компания, 1984; Събеседник 
по желание, 1984; Смъртта може да почака, 1985; 
Характеристика, 1986; Амиго Ернесто, 1986 (съав-
тор); Съдията, 1986; Котешка опашка, 1987; Човек 
на паважа, 1987; Забранено за възрастни, 1987; 
Вчера, 1988; Право на избор, 1989

Илия Игнатов,

Хляб, 1972; Ламята, 1974

Ирина Пеева:

Гневно пътуване, 1971; Козият рог, 1972; На зазоря-
ване. Стихове, 1972; Татул, 1972;

Последната дума, 1973; Иван Кондарев, 1973; Вечни 
времена, 1975; Апостолите, 1976



169

Йосиф Кривошиев

Кръгове на обичта, 1972; Мъже без работа, 1973; 
Деца играят вън, 1973; Къщи без огради, 1974;          
На чисто, 1974

Корнелия Антонова,

Този хубав живот, Слънчев удар, 1977; Утрото е не-
повторимо, 1978; Дишай човече, 1981; Кристали, 
1982; Най-тежкият грях, 1982; Завръщане, 1983; 
Вкус на бисер, 1984; Убийства, 1987

Красимир Арабаджиев

Година от понеделници, 1977; Кръвта остава, 1980; 
Прозорецът, 1980; Дом за нежни души, 1981; 
Приятели за вечеря, 1981; Царска пиеса, 1982; 
Смъртта на заека, 1982; Бон шанс, инспекторе, 
1983; Константин Философ, 1983; Черните лебе-
ди, 1984; 19 метра вятър, 1986; Ненужен антракт, 
1987; Небе за всички, 1987; Сляпа събота, 1988 

Кристина Георгиева

Срещу вятъра, 1977

Крум Крумов

Глутницата, 1972 

Крум Костов

Тръгни на път, 1969; Герловска история, 1971; Гола 
съвест, 1971; Като песен, 1973; Трудна любов, 1974; 
Вилна зона, 1975; Началото на деня, 1975

Кръстина Василева,

Виза за океана, 1975; Незабравимият ден, 1975; 
Басейнът, 1977; Покрив, 1978; Инструмент ли е гай-
дата, 1978; Лачените обувки на незнайния войн, 1979

Куна Орлинова

Ако те има, 1983

Лада Хитрова,

Мандолината, 1973; Опак човек, 1973 

Лена Хъртарска

Щурец в ухото, 1976; Циклопът, 1976; Умирай само в 
краен случай, 1978; От нищо нещо, 1979

Лоте Михайлова 

Искам да живея, 1958; Вълчицата, 1963; Понеделник 
сутрин, 1966; Отклонение, 1967; Осмият, 1969; 
Старецът, 1970; Един миг свобода, 1970 

Любомир Стоянов

Мъгливи брегове, 1986; Поема, 1986; Любовна тера-
пия, 1987; Съседката, 1988;

Ако можеш, забрави, 1988

Милка Русинова

Иконостасът, 1969; Не се обръщай назад, 1971; 
Необходимият грешник, 1971; На зазоряване. Сърце 
човешко, 1972; Момчето си отива, 1972; Наковалня 
или чук, 1972; Дърво без корен, 1974; Селянинът 

с колелото, 1974; Силна вода, 1975; Не си отивай, 
1976; Матриархат, 1977; Кратко слънце, 1979

Младен Чавдаров

Спомен, 1974; Сватбите на Йоан Асен, 1977; Звезди 
в косите, сълзи в очите, 1977; Рали, 1978; Бумеранг, 
1979; Аз не живях един живот, 1981; Милост за жи-
вите, 1981; Непълнолетие, 1981; Среща на сили-
те, 1982; Господин за един ден, 1983; Не знам, не 
чух, не видях, 1984; Търси се съпруг за мама, 1985; 
Маневри на петия етаж, 1985; Грехът на Малтида, 
1985; Степни хора, 1986; Страстна неделя, 1986;  
Време разделно/Заплахата, 1988; Време разделно/
Насилието, 1988; Иван и Александра, 1989

Николай Господинов

Бой последен, 1977; Лъжовни истории, Дуел77, 
1977; Човек не съм убивал, 1983; Синът на Мария, 
1983; Прилив на нежност, 1983; Спасението, 1984; 
Стената, 1984; Тази кръв трябваше да се пролее, 
1985; Романтична история, 1985; Памет, 1985; 
Ешалоните, 1986; Мечтатели, 1987

Панайот Бърнев

Белият кон, 1969; Князът, 1970; Странен двубой, 
1971; Трета след слънцето, 1972

Парсех Шубаралян

Юмруци в пръстта, 1980; Въздушният човек, 1980; 
Мера според мера, 1981; Предупреждението, 1982;  
Дело 205/1913, 1984; Зелените поля, 1984; 19 метра 
вятър, 1986; Акатамус, 1988

Пламен Кметов

Поетът и дяволът, 1984

Румен Йорданов

Вик за помощ, 1986; Те надделяха, 1986; Рокада, 
1987; Екзитус, 1987; Зона В-2, 1989; Аз, графинята, 
1989; Гаф, 1989

Светла(на) Петкова

Йо-хо-хо, 1981; Отражения, 1982; Елегия, 1982; За 
една тройка, 1983; Защитете дребните животни, 
1988

Соня Мирчева

Бялата одисея, 1973; Дневна светлина, 1974; Снаха, 
1976; Сто тона щастие, 1978; Трите смъртни гря-
ха, 1980; От другата страна на слънцето, 1986;  
Само ти, сърце, 1987; Нощем по покривите, 1988; 
Щурците 20 години по-късно, 1988; Баща, 1989; 
Парчета любов, 1989

Соня Велева

Пътешествие, 1980; Последно приключение, 1984; 
За къде пътувате, 1986; Петък вечер, 1987; Нощна 
тарифа, 1987; Чичо Кръстник, 1988; Бягащи кучета, 
1989

Станка Влахова

Баща ми бояджията, 1974; Магистрала, 1975; Сладко 
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и горчиво, 1975; Спомен за близначката, 1976; 
Мъжки времена, 1977; Пантелей, 1978; Трампа, 1978; 
Бедният Лука, 1979; Скъпа моя, скъпи мой, 1986 
(съавтор)

Станка Цонкова

Присъствие, 1975; Да изядеш ябълката, 1976; 
Катина, 1976; Вината, 1976; Хора отдалече, 1977; 
От другата страна на огледалото, 1977; Топло, 1978; 
Бариерата, 1979; Ян Бибиян, 1985

Стефка Казанджиева

Бягай...обичам те ,1979; Игра на любов, 1980; 
Двойникът, 1980; Похищение в жълто, 1981; Издирва 
се, 1984; Денят не си личи по заранта, 1985; Денят 
на владетелите, 1986; Някой пред вратата, 1987; 
Ева на третия етаж, 1987; Живот до поискване, 
1987; Изложение, 1988; Тест’88, 1989; Заплахата, 
1989

С. Попов

Танго, 1969 (съавтор)
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Абстракт: Българското неконвенционално и съвременно изкуство в градска среда още в 
своя генезис през 80-те години на ХХ век трудно намира пътя до своята публика без зна-
чение дали тя е случайна, или професионално ориентирана. На дневен ред се очертават 
редица въпроси като: дали това изкуство е създавано с мисълта за неговия реципиент, 
или е резултат от творчество заради самото творчество; дали ролята на зрителя в съз-
даването и битието на едно произведение в градска среда е важна, и дали той въобще 
може и трябва да има такова участие. Когато говорим за социализацията на съвременно-
то изкуство, трябва да имаме предвид какво е мястото на публиката в целия процес на 
неговото създаване, експониране и интеракция.

Ключови думи: публично изкуство, изкуство в градска среда, социализация, партиципа-
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Въведение 
Българското изкуство в публична среда, което срещаме днес в градо-

вете, е странен хибрид между остатъците от социалистическия реали-
зъм, с неговите стотици пропити с идеология паметници и идеалистич-
ните ефимерни опити на различни артисти, или групи от ентусиасти, да 
променят по някакъв начин средата, която ни заобикаля. Липсата на кул-
турна политика и ясни приоритети в тази посока през годините не поз-
воляват да се изградят трайни инсталации или намеси в градска среда. 
Настоящият текст си поставя за цел да очертае проблемите, пред които 
се изправя публичното изкуство в България от края на 80-те години на ХХ 
век до днес, когато среща своята публика без значение дали тя е случайна, 

1  Roumena Kalcheva is a researcher in the field of the Bulgarian contemporary art. PhD in History of Arts, National 
Academy of Art (2014), freelance art critic. Research areas: contemporary Bulgarian art, art exhibition in an alternative 
environment, communication, and art management. Member of the International Association of Art Critics (AICA), Union 
of Bulgarian Artists and Union of Bulgarian Journalists. Winner of Art Critics Award 2011 of Sts Cyril and Methodius 
International Foundation. 

E-mail: info@rumenakalcheva.eu 
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или професионално ориентирана. В това взаимодействие на дневен ред се 
очертават редица въпроси, като: дали това изкуство е създавано с мисъл-
та за неговия реципиент, или е резултат от творчество заради самото 
творчество; дали ролята на зрителя в създаването и битието на едно 
произведение в градска среда е важна, и дали той въобще може и трябва 
да има такова участие. 

У нас примерите за изкуство, експонирано или създавано за открити 
пространства, датират още от времето на първите акции и хепънинги, 
най-ранните от които са се случвали още в началото на 80-те години 
на ХХ век. Това са първите примери на „неконвенционално изкуство“ или 
т.нар. „N-форми“, определяни от Диана Попова като „доизложбен период 
(1985–1988), който за художниците и специалистите се изразява в „хепъ-
нинги“, а критиците обозначават описателно като „художествена намеса 
в природна среда“ или „форми, разширяващи границите на художествено-
то“ (Popova 1998: 15)2. Макар тогава тези артистични намеси да не са 
мислени като публично изкуство, в своята същина те са били именно та-
кива. В световен мащаб този термин е широко употребяван, но у нас едва 
напоследък започва да придобива популярност. Тейт Модърн го определя 
като „изкуство, което е ситуирано в публична среда, независимо дали тя 
е частна, или обществена, и дали е закупено с частни, или държавни сред-
ства“ (Tate Modern 2022). 

И днес, както и по време на социалистическия период преди начало-
то на прехода, изкуството в града е било подчинено на решенията на вис-
шестоящите. Както тогава, така и сега, липсват предварителни обсъж-
дания на проектите, предвидени за определено градско пространство. А 
когато такива има, то те са проформа, тъй като окончателните решения 
вече са взети. Когато става въпрос за изкуство в публична среда, роля-
та на социума следва не само да се взима предвид, но и да бъде решава-
ща. В наше време, когато поне привидно всичко се прави за обществото, 
партиципативната култура или културата на участието, е нещо, което 
не можем да подминем. В случая под термина „партиципативно изкуство“ 
имаме предвид определен подход за създаване на изкуство, който ангажи-
ра обществото да участва в творческия процес, позволявайки му да ста-
не съавтор, редактор и наблюдател на произведението. Това е „изкуство, 
което директно ангажира публиката в процеса на създаване, така че тя 
става част от него“ (Tate Modern 2022). Тук на преден план поставяме про-
изведенията, които изискват активното участие на зрителите в тяхно-
то създаване и разбиране. Този тип изкуство се оказва ключов за социа-
лизацията на съвременното творчество, защото хората в демократичния 
свят искат да са част от случващото се в средата, която ги заобикаля, 
да имат мнение и да го изказват, обсъждат и да бъдат чувани. 

2  Според Диана Попова тези термини са възникнали по време на изложбата Земя и небе през 
1989 г. 
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Исторически предпоставки
В България примерите за публично изкуство от края на социалисти-

ческия период са белязани от редица обективни трудности, които то из-
питва по пътя към своята реализация и социализация си. Те са породени от 
икономическата, политическата и културна ситуация в страната. В осно-
вата си неконвенционалното изкуство, изразяващо се в различни акции на 
отделни автори или групи в града, води началото си от творческата по-
требност за създаване на близко до западноевропейското изкуство извън 
контрола на управляващите. Милена Блажиева резюмира проблема за учас-
тието на властта в управлението на художествените процеси по време 
на тоталитарния период така: „контролът, упражняван от страна на дър-
жавата върху пластичните изкуства е въпрос на държавна политика, част 
от политиката на повсеместен контрол върху всички сфери на обществен 
живот“ (Blazhieva 2012: 326). Регламентирането на формите на държавно 
меценатство, тоест системата на контрактации и откупки (Popov 2002: 
172), в този период се оказва единственият начин един творец и изкуст-
вото му да се легитимират. В статията си Блажиева също изказва теза-
та за държавата в ролята на куратор на художествения проект – тенден-
ция, която съществува в най-голяма степен до началото на 60-те г. на ХХ 
век, но продължава да се наблюдава и през целия социалистически период 
(Blazhieva 2012: 326). 

Излизането на изкуството навън се случва заедно с освобождаване-
то на оковите от социалистическия режим. По време на този дълъг процес 
то изпитва редица трудности, които са породени от това, пред което е 
изправена страната ни още в началото на 80-те и от постепенното от-
варяне на България към света „с проникването за западните медии, с на-
влизането на новите информационни технологии, с нарастналите култур-
ни контакти, с облекчения режим на пътуване“ (Kalinova, Baeva 2006: 223). 
Българската интелигенция, и в частност българският художник, вижда в 
това отваряне възможност да се излезе от черупката на режима и да се 
експериментира с нови изразни средства. Възползвайки се от Юлската кон-
цепция3, според която гражданите имат право да създават „неформални 
организации“, които да съществуват извън официалните организационни 
структури, художниците започват да се събират в сдружения, дискусионни 
клубове и т.н. според общите им интереси. Вследствие на това се стига 
до появата на първите групи, които успяват да реализират творчество-
то си под формата на такива неформални обединения. Това са Кукувден и ДЕ 
(Динамична естетизация) на Орлин Дворянов и Добрин Пейчев, групите Добруджа, 

3  Тя се заражда през 1987 г. и предвижда политическо преобразуване на обществото, 
подготовка за ограничен политически и икономически плурализъм и за нова конституция. 
Народното събрание приема комплект от закони, закриват се някои министерства, 
преустройва се местното управление, отменени са манифестациите и задължителното 
присъствие на портрети на вождове в учрежденията и т.н.
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Търговище, Добрич и МА на Димитър Грозданов и съмишленици, Градът? – про-
ект на Филип Зидаров с участието на Божидар Бояджиев, Недко Солаков, 
Андрей Даниел, Вихрони Попнеделев и Греди Асса и други. Социализацията 
на тяхното изкуство се оказва ключов проблем от времето на Прехода, а и 
след това. Затова и излизането извън галерийното пространство в град-
ска среда е толкова належащо и необходимо. В тази връзка Мария Василева 
пише: „Това, което през последните 10 години се обсъжда многократно, но в 
действителност се случва само частично, е идеята за миграция от гале-
риите към градската среда, т.е. за директна социализация на изкуството“ 
(Vasileva 2000: 35).

Неконвенционално изкуство в града от 80-те години на ХХ век 
и обществените реакции
Когато става дума за изкуство в градска среда, първото, което из-

никва в ума ни е скулптурата – мемориални комплекси, паметници, паркова 
скулптура. У нас тя е била предпочитано изкуство от социалистическо-
то управление, поради нейното безпрепятствено възприемане от хората 
и възможността лесно да бъде натоварвана с идеология (Dimcheva 1984: 
10). При парковата скулптура от голямо значение е обвързването с прос-
транството, в което пребивават произведенията и за което са създаде-
ни. Същите принципи виждаме и при акциите и хепънингите на някои от 
групите, формирали се през втората половина на 80-те години. Димитър 
Грозданов например споделя за акциите си, че: „Още в самото начало, на-
мерението ни бе да използваме средства от формите на артистична из-
ява през 60-те и 70-те години – „хепънинг“, „лендарт“, „пърформанс“ и др. 
– и да проверим възможностите им за комуникация днес“ (Grozdanov 1988: 
18). Това свидетелства, въпреки критиките на изкуствоведи като Диана 
Попова (Popova 1994: 25-28), че става дума за съвсем обосновани и регла-
ментирани действия от страна на авторите. Пример са хепънингите на 
група Добруджа – Роклята и Пътят, които на базата на привидно несериозната 
игра сред природата, позволяват на участниците да разгърнат сложните 
пространствени проблеми, които ги вълнуват (Ил. 1). За спонтанността и 
игровия характер на този нов „авангард“ от 80-те пише и Свилен Стефанов. 
Той ги определя като характерни за това изкуство черти, които играят ос-
новна роля в социализацията му и контакта с публиката (Stefanov 2003: 30).

Неконвенционалното изкуство в градска среда залага преди всичко на 
провокацията към социума. Неговата цел е да привлече вниманието на об-
ществото върху една или друга тема, или обект и в този смисъл се превръ-
ща в бунт, може да бъде и политически ангажирано, както се е случвало в 
края на 80-те години у нас с различните акции в публичното пространство. 
Такъв пример е Хамелеонът на група Градът? (Ил. 2), който представлява ин-
сталация от партийни книжки на обикновени граждани, които при повея на 
вятъра се разлистват и така цветът им става от червен на зелен. В тази 
акция можем спокойно да говорим за участието на публиката и дори да я 
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определим като пример за партиципативно изкуство, при което ясно се по-
ставя въпросът за връзката между значението на акта на участие в създа-
ването или функционирането на едно произведение и въздействието, което 
то би оказало върху зрителя, респективно участника в този случай. Хората 
са подарили своите партийни книжки, за да бъде създаден Хамелеонът и този 
акт на участие оставя отпечатък върху средата, която го обкръжава (Bala 
2018: 52). Това въздействие предполага, че усещането за съпричастност 
остава и резонира по някакъв начин със средата дори когато произведение-
то вече го няма. 

Подобен е случаят и с друго произведение на групата – Вавилонската кула 
(Ил. 3), която и днес може да бъде видяна в Габрово. Този проект е един от 
първите примери на реализирани творби с помощта на „спонсор“ – Феникс-
ресурс или Вторични суровини, които предоставят изцяло материала за напра-
вата ѝ. Тук участието се изразява в своеобразен „меценатски акт“ от 
страна на фирмата. Любопитни са били реакциите на живеещите в жилищ-
ния блок, под който се развива действието, за които авторите споделят: 
„Малолетни шегаджии ни обстрелваха от време на време с водни бомби – 
което е нормално. Те и не подозираха каква забележителна атракция и мяс-
то за игра израсна пред очите им. Затова пък родителите им ни подозираха 
в неоправдано харчене на пари“ (Boyadzhiev 1989: 9).

Друг пример за неконвенционално изкуство в градска среда е серията 
от акции Сито на светлината на група ДЕ4 (Ил. 4). Групата ги реализира през 
1988 – в периода май–юни. Първата от тях – Мостове на светлината – е прове-
дена в 9 етапа над река Перловец; Излъчване към бъдещето е в Студентски град, 
а 4-те етапа на 12 крачки към светлината – в с. Лозенец, Бургаско. Сито на свет-
лината предизвиква не само реакциите на обществото – двамата автори 
са арестувани и разпитвани (Stefanov 2003: 52). Публиката е деен участник 
в случването на самото произведение, следователно тя става и негов съз-
дател. Като интегрирана в средата, в която пребивава, публиката също 
има нужда от „естетизация“ според авторите: „Акциите притежават ка-
чества на своеобразен план за временна естетизация на средата, която 
да се развива при непосредствено съучастие на хората, обитаващи тази 
среда“ (Grozdanov 1988: 22). Участие на публиката изискват и дървените 
машини на Любен Костов, които той реализира през втората половина на 
80-те и през 90-те години. В акциите му Падане на член пред Археологическия 
музей в София, Дървена машина за рисуване (Ил. 5) и други, случайните минувачи 
сами задвижват механизмите на машините-скулптури, за да ги накарат да 
работят.

4  Въпреки че при повечето от тях „политическото“ идва не от самата същност на 
посланието, а просто защото са новаторски, бунтарски сами по себе си, защото се 
бунтуват срещу режима. 
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Експонирането и създаването на изкуство в градска среда от този 
период има едно много важно предимство пред това, което се създава за 
галериите – това е по-лесната му достъпност. За да отидеш на изложба 
трябва определена нагласа и желание да видиш конкретните произведения. 
При изкуството на открито това не е задължително. Зрителите често са 
случайни минувачи – една неподготвена публика, която, вършейки ежеднев-
ните си задължения, се „сблъсква“ с изкуството. 

Съвременните визуални изкуства в градска среда от 90-те години 
на ХХ век до днес
През 90-те години бунтарството започва постепенно да се успокоява 

вследствие на политическите промени. За авторите този период продъл-
жава да е труден, тъй като те не срещат никакво разбиране за изкуство-
то си. Любен Костов продължава да работи по очертаната от него през 
предходното десетилетие линия, Венцислав Занков реализира серията си 
от акции Червено, осъществени в Докторската градина, в които се залива с 
животинска кръв. През 90-те години Център за изкуства СОРОС прави свои-
те годишни кураторски изложби в различни градски локации: Ars ex nation, 1997 
г. в старинен Пловдив и Формално – неформално, 1999  в Централна поща в сто-
лицата (Ил. 6). Изложбите са любопитни с дисонанса, който се получава 
при експонирането на съвременно изкуство в контекста на една претен-
циозна среда, каквато са къщите-музеи в старинен Пловдив или на място с 
голям човекопоток като Централната поща в София.

След втората половина на 90-те години водещо започва да става со-
циалното начало, но, както отбелязва Мария Василева „така или иначе след 
десетилетията на студени моменти и изпразнена от действителен живот 
градска среда, художниците много бързо усещат значението на нейното 
„покоряване“ както за развитието на обществото като цяло, така и за въз-
връщане на изгубеното публично внимание към изкуството“ (Vasileva, 2000: 
35). Градът продължава да бъде притегателна сила за авторите, именно 
поради директния контакт с публиката. Спорадичните изяви на отделни 
групи, автори или импровизирани фестивали в самия край на 90-те и нача-
лото на новото хилядолетие се превръщат по-скоро в ъндърграунд, който 
води един относително самостоятелен и независим живот, отколкото в 
някаква алтернатива на изкуството от галериите. Пример са продължава-
щите пленери в Арт център Илинденци, пърформансите на Изкуство в действие 
(Ил. 7), фестивалите от предходното десетилетие – Процес – пространство, 
Sofia Underground и др.

През втората половина на първото десетилетие на XXI век станахме 
свидетели на един истински бум на изкуство в градска среда, представя-
но по време на фестивали, отделни акции и други – Водна кула арт фест, Sofia 
Architecture Week, Sofia Design Week, Sofia Dance Week, Sofia Contemporary, Sofia Underground и 
други. Това пренасищане с организирани художествени прояви, които се про-
веждат в градска среда, поставя въпроса дали става въпрос за повторно 
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зараждане на аналогично явление като това от началото на прехода, поро-
дено от лошата икономическа ситуация, невъзможността за реализация и 
нуждата от алтернатива, или всичко се корени в търсенето на творческо 
разнообразие? Тези организирани прояви се случват сякаш в друго измере-
ние встрани от „официалния“ културен живот на съществуващите музеи 
и частни галерии. Създаването на една подобна паралелна художествена 
реалност е характерен симптом за недоволство от действителността. 
Тя не цели да промени съществуващите обстоятелства, да наложи нов ред 
или правила, да подбуди „революционни“ действия. Нейната цел е единстве-
но чистата форма на социализация на съвременното изкуство, породена от 
липсата на възможност за себеизява. 

Изводи
Българското неконвенционално и съвременно изкуство, показвано в 

градска среда, има сложен генезис, който отразява спецификите на полити-
ческата и икономическа ситуация в страната ни, затова притежава и свои 
локални харатеристики и се развива встрани от западноевропейските про-
цеси. И днес обаче то продължава да страда от затруднената интеракция 
със своята публика и често среща неразбиране. Ето защо, когато говорим 
за неговата социализация, трябва да имаме предвид какво е мястото на 
хората в целия процес на неговото създаване, експониране и възприемане.

Холи Арден въвежда понятието „невъзможна публика“ по отношение на 
изкуството в публична среда (Arden 2014: 106). С него тя се опитва да оп-
ише зрителите без професионална връзка с изкуството, които същест-
вуват извън незаинтересованата публика, но са толерантни към него. 
„Невъзможната публика“ всъщност е именно тази, която съвременното из-
куство в публична среда има шанса да успее да привлече. За същата неза-
интересована група хора пише и Бодрияр: „масата е тъпа като зверове и 
нейното мълчание е равно на мълчанието на зверовете“ (Baudrillard 2007: 
56). Според него безмълвието на масите не е резултат от властта, нало-
жена отвън, а е форма на пасивност или инертност, върху която не може да 
се въздейства (Baudrillard 2007: 35). Това се отнася с пълна сила и за публич-
ното изкуство, особено в България, където тази инертност по отношение 
на случващото се в градска среда е почти болестно състояние, което бива 
разклатено само ако масата бъде изкарана от зоната ѝ на комфорт. Ето 
защо художниците, които залагат именно на тази провокация, на грубото 
нарушаване на всякакви естетически норми, успяват да бъдат забелязани 
и запомнени.

Когато обаче зрителят има възможността директно да участва в 
създаването или функционирането на едно произведение, той се чувства 
съпричастен, респективно и ангажиран с творческия процес. Чрез едно та-
кова директно взаимодействие с публиката, съвременното изкуство по-
добре би могло да постигне своята социална роля да предава послания, да 
възпитава и въздейства.
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Summary

In Bulgaria, the emergence of public or urban art, taking place outside the many 
monuments in parks and squares, experiences a number of objective difficulties 
in the realization and socialization of contemporary art. It has a complex genesis, 
caused by the overall political and economic situation in our country, so it has 
its own local characteristics and develops independently from Western European 
processes. In the 1980s, for example, the desire for expression, and the direct 
socialization of art mixed with a political element, was predominant, while after the 
second half of the 1990s, the social principle comes to the front. Even today, though, 
it continues to find itself in a difficult position for interaction with its audience. 
Therefore, when we talk about its socialization, we must keep in mind the role of 
the people in the whole process of its creation, exposure and interaction. When 
the viewer has the opportunity to directly participate in the creation or functioning 
of a work, he feels empathy, respectively, and engagement in the creative process. 
Through such direct interaction with the audience, contemporary art could better 
achieve its social role of conveying messages, education and influence.
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It was marked in the first place by a sense of euphoria arising from the new, 
unknown and unrestricted freedom. This freedom, newly gained by the theatre 
professionals with the lifting of the ideological restrictions and the norms of the 
socialist aesthetical canon, was channelled into catching up with and experiencing 
what had been unfamiliar and banned under the communist regime. In the 1990s, 
the direct critical deconstruction of and comments on the recent past were a rare 
onstage occurrence; the rejection of the communist regime translated mostly 
into striving to forget and overcome it as soon as possible. It may be said that 
in the first decade after the social change, Bulgarian theatre indulged itself first 
and foremost in hedonistic enjoyment of this absolute and unlimited freedom. 
This newly discovered hedonism was given an additional impetus by the cultural 
situation across the 1990s Europe, dominated by the hedonistic mindsets of the 
late postmodern era, which, naturally, placed the new trends in Bulgarian theatre 
practices in its relevant European theatre context, while at the same time distinctly 
brought to light their distinguishing specifics and differences, predestined by the 
historical past and legacy.

Reverting to diversity
In the preceding four decades, Bulgarian stage and audiences in the great 

majority of cases had known just one type of theatricality: a directly or indirectly 
ideologised performance, staged in the vein of the so-called psychological 
realism aesthetics. That is the reason why the reverting to diversity was the first 
and perhaps the most substantial manifestation of the desire for freedom and 
renewal. Impatience and thirst for re-establishing diversity permeated every aspect 
of Bulgarian theatre life, and was a distinctive trait in the early 1990s repertoire. 
During this period the choice of dramatic works for the stage was conditioned by 
the striving to catch up with and experience what had been banned and missed 
in the previous decades. On the one hand, emblematic modern and contemporary 
European theatre texts were intensively presented, something which was impossible 
before 1989 (Henri Bataille, Alfred Jarry, Stanislaw Witkiewicz, Arthur Schnitzler, 
Peter Handke, Bernard-Marie Koltes, Harold Pinter, Tom Stoppard, Caryl Churchill, 
David Hare, Sarah Kane). On the other hand, popular entertainment theatre was 
also introduced, the interest in which was stirred by the industry market challenges 
new to the Bulgarian theatre. As a result of this chaotic realization of desire for 
diversity in the early years after the political turn, the repertoire of Bulgarian 
theatres was shaped by extremes – from avant-garde plays to a descent into poor 
quality popular texts. By the late 1990s, the indiscriminate testing of all possible 
ways just because they were unknown had already become a thing of the past. 

The other defining moment of the quest for freedom and diversity throughout 
the 1990s was the striving to include more genres, forms and aesthetics. Although 
the traditional text based director’s theatre was still dominating the overall picture, 
it ceased to be the sole theatre form in Bulgaria. Immediately after the political 
change, novel to Bulgarian theatre forms such as physical theatre, contemporary 
dance, multimedia performance, one-man show, postmodern literary theatre, 
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theatre installation and performance emerged (Nikolova 2008: 31-39). That was 
a time of many newly established young companies and artists, working in these 
aesthetics and creating new audiences.

The emblem of the 90s: appearance of the independent theatre culture
The change of the model of the organisation of theatre and theatre network 

was yet another especially important manifestation of the all-embracing disposition 
towards breaking up with the past and striving to reform the theatre in Bulgaria 
in the 1990s. In the previous four decades it had been purposefully modelled on 
state-run repertory theatres with resident companies and buildings of their own. 
The attempts to change this model were made in two areas. The first comprised 
official policies and initiatives to decentralise the theatre network and reform the 
state-run repertory theatres (Iordanov 2011: 97-104), and as a result (with all the 
mistakes and problems that reverberate to this day) the stage practices in Bulgaria 
were pluralistically restructured. Repertory theatres with resident companies 
and buildings of their own, funded primarily from the state, remained the main 
institutions, but other types of playhouses were established: hosting stages, 
municipal theatres, private theatres and companies. The second direction was a 
broad appearance of independent companies and individual performers, as well as 
temporary groups which were formed for single projects. In fact, this explosive and 
pronounced development of alternative independent stage became the emblem of 
the 1990s Bulgarian theatre. The theatre life during that decade and especially at 
its beginning was dominated by the opposition between the emerging alternative 
independent companies and the traditional repertory theatres. In the early years 
after the political turn, the traditional stage experienced a grave fundamental crisis 
due to its overall conceptual, aesthetic and institutional restructuring, but primarily, 
due to the dramatic audience decline, because the proper actual theatre at the 
time, both in Sofia and the other cities, was in the streets and on the TV sets 
broadcasting live from the scenes of the political developments. The emerging 
independent companies did not aspire to attract any particular segments of the 
broad audience. Rather, they were engaged, generally speaking, in aesthetic 
experiments and introducing new forms and genres, either banned or unknown 
until recently, cultivating their own new audiences.

The Golden Age of the independent theatre
In fact, the first attempts to undermine the old theatre system were made as 

early as the 1980s, becoming more explicit by the end of that decade. The very 
turn of the 1980s was marked by the establishing of the independent trade union 
Solidarity in Poland and its earliest democratic break through the totalitarian social 
model, unleashing a process that led to the 1989 political changes across Eastern 
Europe and the collapse of the Eastern Bloc. This reverberated throughout the 
countries in Central and East Europe, causing turmoil and opposition. In April 1985, 
Mikhail Gorbachev launched the so-called perestroika in Moscow. Culturally and 
socially, these political processes actuated attempts in Eastern European theatre for 
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aesthetic experiments, free and critical theatre expressions and internal restructuring 
of the rigid structure of theatre organizations. Two of the various manifestations of 
this aesthetic uplift had a strong effect in Bulgaria: Jerzy Grotowski’s emigration to 
the United States in 1982 after the declaration of martial law in Poland (December 
1981) as a radical measure taken by the authorities against the expanding influence 
of the Solidarity trade union; the news about the Russian theatre director Anatoly 
Vasiliev abandoning his state-run theatre to try and form a company with many 
of his actors, a project which came to fulfilment in 1987 when he founded the 
Moscow Theatre School of Dramatic Arts. The radical act of Grotowski, enjoying wide 
popularity since the late 1960s and the status of an aesthetical luminary beyond 
the Iron Curtain, provoked a strong interest in his ideas among some of the young 
and experimentally-minded theatre circles in Bulgaria, who knew almost nothing 
until then about his Poor Theatre, as only small bits of carefully sifted through 
information were available. His emblematic book Towards a Poor Theatre (Grotowski: 
1968) was translated as early as 1982, the manuscript of which passed from hand 
to hand among the students in the Directing and Theatre Studies courses at the 
Academy of Theatre Arts, among directors and intellectuals and two years later, in 1984, 
it was published (Grotowski: 1984) in Theatre Bulletin, the official journal of the Union 
of Bulgarian actors. Traces of this clandestine familiarity with the Polish reformer’s 
bold avant-garde ideas were soon visible in the works of some of the students in the 
Directing course and the attempts by some of the established directors to revitalise 
the stage language. This belated secret acquaintance with the early Grotowski (of 
1957–1969, of “theatre of productions”) and his influence on the work of some of 
the debuting and established directors in the 1980s, sparked the resistance to the 
then imposed “Socialist Realism without borders” and was a defining moment in the 
shaping of the new Bulgarian theatre of the 1990s. This naturally entailed interest 
in reverting to Artaud, historical theatre avant-garde and the authentic Stanislavski. 

The initial attempts to form independent companies were made by those 
just graduated experimentally-minded directors. Each one of them formed a small 
group of young actors, usually their fellow students, attracting them in favour of his/
her idea to establish theatre laboratories and quests for inventing a new theatrical 
language. Such groups joined repertory theatres, nevertheless struggling to remain 
as independent as possible and work as laboratories within these theatres. Thus, 
in 1984, a group formed and led by director Ivan Stanev at the state-run theatre in 
the town of Lovech gave their first striking and unusual performance of The Love of 
Three Oranges based on Carlo Gozzi’s play. A group led by Vaskressia Viharova put 
on at a Sofia-based theatre the then innovative stage productions Ting (Дзън, 1988) 
and Manners (Бит, 1991), combining physical theatre and performance aesthetics. 
In the late 1986, a similar group gathered around director Teddy Moskov to stage 
at various theatres their extraordinarily bold performances, mixing elements of 
improvisation, clownery and Monty Python-esque postmodern humour. At the very 
turn of the 1990s, established directors Margarita Mladenova and Ivan Dobchev 
founded their Sfumato Theatre Laboratory (TL Sfumato), focused on similar searches 
like these of Anatoly Vasiliev. 
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What was common for the forming alternative theatre groups in that very 
intensive movement of the mid- and the late 1980s was, as discussed above, the 
strong impact of Grotowski’s idea of theatre as a laboratory and Anatoly Vasiliev’s 
endeavours to found his own laboratory theatre, combined with the growing need 
of some directors to abandon the imposed aesthetic canon and to find their own 
manner of personal expression and exploration of man and the world through the 
stage art. In the great majority of cases these groups were formed as an in-house 
alternative within the institutional theatre, by debutants, fresh graduates with little 
or no previous experience. An exception is the case of Sfumato Theatre Laboratory (TL 
Sfumato), “conceived” and formed as a project of an independent “experimental 
company” (Mladenova, Dobchev 2009: 12-15) and supposed to apply for grants 
offered by one of Sofia municipalities (July, 1988). Though initially also forced 
to work at various institutions such as the National Palace of Culture and the 
National Theatre (Stage on the fourth floor) in Sofia, the company was (and still is) a 
legal person formulating and pursuing fully independent aesthetic, repertory and 
financial policies, making sustained efforts to build a space of their own and settle 
permanently in their own building, a goal which they achieved later.

In the 1990s, after the political change in 1989, the majority of these groups 
continued to exist as trailblazing independent companies and they became the main 
engine of the reformation and renewal of Bulgarian theatre. Among them, Sfumato 
Theatre Laboratory had the most consistent and sustainable development and remained 
the most stable experimental theatre in Bulgaria to this day. Vaskressia Viharova’s 
company Slug Theatre also had a sustainable and provocative presence. They staged 
their performances as the university theatre of the New Bulgarian University (NBU), 
where the director and some of the company members established a Department 
of physical theatre in 1991. For a while, Teddy Moskov’s company existed as a 
private theatre under the name La Strada, funded by a well-off entrepreneur, who 
soon stopped his support; until the late 1990s, the company enjoyed their success 
story as a completely independent group working on various projects. 

The attempts of the alternative independent theatre to openly reject the 
imposed aesthetic canon, to formulate their own free expression from the stage 
and invent a new theatrical language developed in three main directions. Two of 
those were taken by the above-mentioned younger generation, who made their 
debuts around the mid-1980s. The first was the aesthetic of physical theatre, 
introduced and upheld mainly by Vaskressia Vihurova’s company, which distinctively 
established itself as a new phenomenon in the Bulgarian theatre of the second half 
of the twentieth century. The second was a contemporary variant of the theatre of 
improvisation, clownery and grotesque, which has become the hallmark of Teddy 
Moskov and his La Strada theatre. The third direction was outlined by several directors 
of the forty-something generation who had established themselves professionally 
before 1989 and made efforts to reinstate Stanislavski’s psychological theatre, 
freeing it from the superimposed ideological layers and adding elements of 
Grotowski’s and Artaud’s anthropological theatre. The most interesting case in point 
in this regard is the intensive psychological theatre of Sfumato Theatre Laboratory. 
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Sfumato Theatre Laboratory 
Founded by Margarita Mladenova and Ivan Dobchev in 1988, Sfumato 

Theatre Laboratory (TL Sfumato) sought, in their own words, to bid their “farewell 
to conventional theatre” and stated their intention to “search for their own truth, 
taking no account of others’ authority” (Mladenova, Dobchev 2009: 18-25). These 
short quotes from the manifesto pledges of the newly founded company plus 
further clarifications in the ensuing productions presented at the end of the 1980s 
and in the 1990s underpinned by the choice of strong dramatic works, integrated 
prevalently in programmes (Chekhov, Yovkov, Radichkov), demonstrated the intention 
of the two directors to make a psychological theatre proper, a theatre delving deep 
in human experiences, motives and behaviours. In this context, the establishing 
of the laboratory signalled a pointed effort to reject the ideological disciplining of 
Stanislavski’s theatre under socialism and an attempt at its substantial rehabilitation, 
continuation and extension in the new cultural situation of the late twentieth century. 

The first production of the company directed by Margarita Mladenova and 
Ivan Dobchev was an attempt at achieving an authentic psychological experience, 
an unconditional stage presence of the actor. They opted for Chekhov’s The Seagull 
as the basis of the production (premiered in December 1989). Their striving for 
laboratory work of the actors with the text, for a long and undisturbed by any 
external reasons exploration of man through the role sketched by the author 
was distinctively discernible in the production. The performance reconfirmed the 
intention of the company, stated in A Studio Gospel manifesto, their theatrical activities 
to develop into a “cult of exploring human nature” (Mladenova, Dobchev 2009: 7). In 
fact, it demonstrates well the specific way in which Sfumato TL took to rehabilitate 
and manifest the actual dimensions of the psychological theatre. Margarita 
Mladenova and Ivan Dobchev went all the way back to its beginnings to tread, in a 
condensed form, one of its lines of development and transformation, critical to the 
twentieth-century European stage, which, unfortunately, the disciplined variant of 
Stanislavski’s system prevented from coming to fruition in Bulgaria. It was all about 
a laboratory of Grotowski’s anthropological theatre, using elements of Stanislavski’s 
method along with the critical discoveries of Artaud. In the 1990s, Sfumato TL briskly 
cited approaches and achievements from the history of the above-mentioned 
theatre approaches, simultaneously mixing and adding to these the key principle 
of the traditional psychological theatre, thus shaping a new strategy in its own 
right. In this sense, Margarita Mladenova and Ivan Dobchev’s quests of the 1990s 
were akin to the experiments in the area of deconstruction and conflation of the 
ideas of Grotowski and Stanislavski made by Anatoly Vasiliev in the second half 
of the 1980s and the early 1990s. The theatre they created could be defined as 
“intensive psychological theatre” (Nikolova 2013: 422). This definition accentuates 
its maximalist tendency to the exploration of the human psyche by cruel (Artaud) 
and dedicated readjustment of the actor’s psyche.

The efforts to build this intensive psychological theatre, based on active 
laboratory work on dramatic texts, commenced with Chekhov’s The Seagull and 
continued with several programmes featuring great Bulgarian writes such as 
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YordanYovkov and Yordan Radichkov; they reached their crowning glory in 1994 
with the productions of Ivan Dobchev’s Uncle Vanya and Margarita Mladenova’s Three 
Sisters. In the late 1990s, the two directors and their company, under their Archetypes 
programme, took to exploring human nature and the authentic actor’s experience 
by using almost entirely the strategies of the anthropological theatre and staged two 
of their most significant productions, Apocrypha (1997) and The Black Fleece (2000), 
gaining international prominence. 

Slug Theatre
Vaskressia Viharova and her group of actors, artists and musicians formed in 

the second half of the 1980s, later named Slug Theatre, introduced to the Bulgarian 
cultural domain, as early as their debut productions, an entirely novel theatrical 
aesthetic, that of “physical theatre”. That was an unknown form, offering a new 
stage expression, radically opposite to the established ideologised realistic-
psychological theatre, based on drama. In her 1980s In the Moonlight Room and Ting 
and Manners I, Vaskressia Viharova and her company experimented in the area of 
the pure form of “physical theatre”. The texts these productions drew on served as 
sets of words or phrases, the once and for all established (mortified) meanings of 
which had to be revived by the performance, i.e. to be brought back to their living 
beginnings of noises, sounds and movements that had once formed them. Texts 
and words were taken only to be substituted for their primal elements onstage. In 
her 1990s productions, such as Manners II, Blind Men, Alpine Light and Indje Viharova 
continued to work with physical theatre but complemented it by the strategies of 
multimedia performance (Viharova 2017: 8). The situation of the text and words 
in the performance changed: the form and the manner of their presence was 
extended. By screening key passages of the text, the director in fact placed them 
directly onstage. The gestures, movements and intonations of the performers 
brought these passages to life, while being simultaneously read by spectators. 
At the same time, filling the performance space with various technical devices 
presenting pictures, images, excerpts from films and other performances practically 
provided endless horizons for associative perception. 

The independent La Strada Company
As mentioned above, Teddy Moskov formed an alternative group led by him 

at the Dobrich Drama Theatre in 1986 and performed their productions at various 
theatres across the country in the following years. After the political change, they 
founded an independent company, La Strada, in 1991. It was with their earliest 
productions Some People Can, but Others Can’t, based on Bulgarian writer Margarit 
Minkov’s works (blending drama and puppet theatre) and Phantasmagoria, based 
on Hoffmann’s works, that the director and the company boldly propounded their 
aesthetic of “improvisational-clowning theatre”, which was novel to the Bulgarian 
stage at the time. This approach was ingeniously developed in La Strada’s productions 
during the 1990s. The Street, Romeo and Juliet, Cyrano de Bergerac, Marmalade, The Master and 
Margarita and A Comedy of the Servants, all enthusiastically acclaimed both by spectators 
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and critics offer a clear idea of Teddy Moskov’s staging strategy. Using biting humor 
(Doycheva 2010: 29), inventive improvisations and collages of actors’ gags, clownery, 
wordplay, twisting, misquoting and eroding popular (stage, representational, literary, 
film) quotes and references, he constantly engaged spectators in a funny theatrical 
play, pouring electrifying challenges and provocations on them.

The independent companies, discussed above, along with several short-lived 
groups worked in three main aesthetic strands. The first was physical theatre, 
introduced and upheld mainly by Vaskressia Viharova’s company as well as by 
other young groups and performers, which distinctly established themselves as a 
new phenomenon in Bulgarian theatre of the 1980s and 1990s. The second one 
was the theatre of improvisation, clownery and grotesque, which has become the 
hallmark of Teddy Moskov and his company. The third direction was the effort 
of some directors to re-instate Stanislavski’s realistic psychological method and 
the psychological theatre in general, freeing it from the ideological limitations 
and enriching it with elements of Grotowski’s anthropological theatre. As pointed 
out above, the most significant example is Sfumato Theatre Laboratory’s intensive 
psychological theatre. 

At the beginning of the 1990s and around halfway through the decade, the 
Golden age of the independent companies and independent theatre in Bulgaria 
per se considered in the present study, a whole new generation of directors had 
already emerged, working in the aesthetic of the postmodern theatre. Regardless 
of the undisputable differences, what was common to Galin Stoev, Yavor Gardev, 
Lilia Abadjieva, Elena Panayotova, Desislava Shpatova since the beginning of their 
careers and until the end of that decade was their hedonistic indulgence in the 
play on quotes and references. These directors also formed groups of actors, 
playwrights and set designers to stage their productions and worked both with 
subsidised theatres and various independent and privately run companies on 
specific projects. 

Apart from the above-mentioned directors and companies, plus some 
other independent groups working in the field of postdramatic theatre, physical 
theatre and performance, another niche in the independent stage was occupied 
by contemporary dance, another innovation of the1990s. A number of companies 
and individual dancers began to make contemporary dance pieces, nurturing new 
audiences along the way. A significant element of this renovative tidal wave of 
independent theatre was also the discovery and the development of new, non-
traditional theatre venues. It may be safely affirmed that the 1990s were a Golden 
age of the emerging independent theatre practice in Bulgaria. It was a time of a 
number of legal and economic reforms that supported its progress. Central to 
its prompt and striking development was the support by foreign institutions based 
in Bulgaria, such as the Soros Center, the British Council, the French Cultural 
Institute, Goethe-Institut, ProHelvetia Swiss Cultural Programme, which funded and 
promoted projects among actors working in the same field in Western Europe and 
worldwide. But the main reason for the big success and social significance of the 
1990s independent stage in Bulgaria was its clear awareness for a mission, for 
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its role in breaking away from the old and rigid theatre and for being a space for 
experimentation with the theatrical language and introducing new aesthetics. 

Challenges faced by independent theatre today
Presently, the independent stage faces a number of challenges, but I will not 

expand on them for the sake of brevity. I shall restrict myself to mentioning only one 
of the most significant and critical of these challenges. It is that the independent 
theatre in Bulgaria today (with some exceptions) fails to find and formulate its new 
mission and role in the changed social and cultural situation. 

2. The Black Fleese, stage directors Margarita Mladenova and Ivan Dobchev, 
Theatre Laboratory Sfumato, 2000

1. Arcadia by Tom Stoppard, stage director Galin Stoev, National Theatre, 2001
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3. Manners, stage director Vaskressia Viharova, Slug Theatre, 1991 

4. A Comedy of the Servants, stage director Teddy Moskov, Bulgarian Army Theatre & La 
Strada Company, 1989 (2002)
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Резюме

Деветдесетте години на ХХ век – първото десетилетие в развитието 
на театъра в България след падането на Берлинската стена и политиче-
ската промяна в страната, остава най-бурното, най-многообразното и 
най-креативното време в неговата най-нова история. То е белязано пре-
ди всичко от еуфорията на доскоро забраняваната и непозната свобода. 
Тази нова свобода, която отпадането на идеологическите ограничения и 
на нормативния естетически канон предоставя на хората на театъра, се 
насочва най-вече към наваксване и преживяване на непознатото и забраня-
ваното в тоталитарните години. Завръщането на разнообразието е пър-
вата и най-съществената проява на нагласите за свобода и обновление. 
Жаждата за възстановяване на разнообразието обхваща всички сфери на 
театралния живот – от избора на текстове, които е било невъзможно да 
се поставят преди 1989 г., през насочването към повече театрални жа-
нрове, форми и естетики като физически театър, съвременен танц, мул-
тимедийни спектакли, постмодерен литературен театър, театрални ин-
сталации и пърформанси до интензивната поява на независими компании 
и индивидуални артисти. Именно появата и интензивното развитие на 
алтернативната независима сцена е емблемата на българския театър на 
90-те. Текстът анализира социо-културния контекст и фазите на нейната 
поява, основните фигури, компании и тенденции в развитието ѝ, както и 
поставя въпроса за трансформациите и предизвикателствата пред неза-
висимия театър днес.
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Can I see your avant-garde?
Early Czechoslovak theatre avant-gardes on the pages of French 
journals (et vice versa?) on the threshold of the 1920s

Мога ли да видя вашия авангард?
Ранни чехословашки театрални авангардни прояви на 
страниците на френски списания (и обратно?) 
на прага на 1920-те

Petr Christov1

Charles University, Prague

Петър Христов
Карлов университет, Прага

Abstract: The article focuses on the reception of theatre culture of Czechoslovakia in selected 
French journals and newspapers in the beginning of the 1920s. And vice versa. The study analyses 
a paradoxical situation of that time: while Czechoslovak theatre and literature were almost unknown 
to the general public in France at that time, the French theatre journal Choses de théâtre dedicated a 
special volume to the theatre in Czechoslovakia (1923). And they did it even before any Czech play 
was staged in France! The article also takes a closer look at the role of translators, journalists and 
“cultural stakeholders” of both avant-garde generations, Czech and French; it also considers the 
roles of the famous playwright Karel Čapek whose play R.U.R. was “the first play staged in France” 
and that of the translator and scholar Hanuš Jelínek who served as a promoter of Czechoslovak 
culture in France at that time.
Keywords: theatre, avant-garde, 20th century, French culture, Karel Čapek, Hanuš Jelínek, Prague, 
France, Czech theatre, Choses de théâtre, journals, revues, translation
Ключови думи: театър, авангард, френска култура на XX век, Карел Чапек, Хануш Йелинек, 
Прага, Франция, чешки театър, Choses de theatre, списания, рецензии, превод

In May 1923, a fresh French theatre journal Choses de théâtre dedicated a spe-
cial volume to theatre in Czechoslovakia. The journal, founded in October 1921 by 
a Moldavian born/French naturalised playwright and critic Matei Roussou (1880–
1965), could and should be counted among a huge number of modern European 
journals, magazines and reviews appearing and disappearing continuously dur-
ing the 1920s–1930s – including P.-A. Birot’ s Bifur, Hausmann’s and Baader’s Der 

1  Petr Christov is an Associate Professor of the Department of Theatre Studies of the Faculty of Arts of Charles University in 
Prague, Czech Republic. Theatre critic, university teacher, translator. Research fields: French theatre and drama, medieval 
theatre, avant-garde and contemporary drama, translation of plays and novels, theatre criticism. Author of the books: 
‘Gérard de Nerval a jeho dvojenec’ (Gérard de Nerval and its Double, 2017); ‘Maurice Maeterlinck: Krátké hry o smrti’ 
(Maurice Maeterlinck: Short Plays about the Death, 2014); ‘České drama dnes: rozhovory s českými dramatiky’ (Czech 
Drama Today: Interviews with Czech Playwrights, 2012). Translator of plays and novels (Jarry, Maeterlinck, Barbery, Djebar, 
Despentes, Bouraoui, Confino, Assous, Thièry, Ribes, Gabily, Roger-Lacan et alii). 
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Dada or Picabia’s Cannibale et alii. The majority of these periodicals disappeared as 
quickly as they had been created. However, short life does not imply less influ-
ence. On the contrary, they had the power of the meteorites. On the pages of all 
these revues, in the fire of this permanent “concert of start-ups” we can find a lot of 
inspiring manifestos and proclamations. And the pages of Roussou’s journal also 
offer many surprising observations and commentaries on both, Czech and French 
– not necessarily only avant-garde – theatre activities and mutual cooperation and 
inspiration during that period. Choses de théâtre did not survive for more than two 
years, the last volume being published in summer 1923, after (only?) 20 monthly 
editions regularly issued over two theatre seasons. A few lines from the editorial of 
the first issue could serve as a motto of many other – not only French or Czech 
– magazines from that period: “This revue doesn’t belong to any group but has a 
voice of a grouping. It avoids being a mysterious “chapel” hidden in shadows; how-
ever, it doesn’t want to serve, in any humiliated way, to all of us. Primarily, it wants 
to become a research center, a piece of artistic work”2 (M. R. 1921: 1).

Shortly before the end of the “publishing life” of the journal, a unique, spe-
cial issue appeared. The idea of the only “numéro special” focusing on theatre 
life in the recently born Czechoslovakia originated from a close relationship of the 
editor-in-chief Matei Roussou and Václav Tille (1867–1937), a Czech theatre critic 
and scholar, later co-founder of the Czech section of the PEN club (1925), who 
inspired his French colleague with an idea for a collective volume connecting both, 
French and Czechoslovak, contributions in one issue of the journal: “That’s how 
this volume was conceived – by chance […] incomplete maybe, assembled during 
holidays, being created almost with no method”3 (Tille 1923: 116). 

Incomplete, maybe, but inspiring and intense enough
Perhaps no method was applied in the composition of this unique issue; how-

ever, the result was unparalleled. Not only have established French playwrights, 
writers, and artists such as Charles Vildrac (1882–1971) and Henri-Pierre Roché 
(1879–1959) shared their experiences of their previous stays in Prague with the 
French readers4, but many prominent Czech theatre makers (directors, playwrights, 
scenographers, critics, scholars) contributed to the “numéro tchécoslovaque” of 

2  “Cette revue n’est pas celle d’un groupe, mais elle porte les voix d’un groupement. Elle se gardera 
bien d’être une “chapelle”, mystérieuse et baignée d’ombre; mais elle n’a nullement l’intention 
humiliante de se mettre au service de tout le monde. Avant tout, elle veut devenir un centre 
d’études, un foyer de recherches, une oeuvre d’action artistique” (M. R. 1921: 1). (Unless indicated 
otherwise, all translations of French and Czech sources are mine.)
3  “C’est ansi qu’est né ce numéro de hasard. [...] incomplet peut-être, composé pendant les 
vacances, il a été élaboré sans beaucoup de méthode” (Tille 1923: 116).
4  Charles Vildrac spent, together with his friend, a playwright and member of the Unanimism 
movement, Georges Duhamel (1884–1966) almost two weeks in Czechoslovakia in April 1921. The 
reason for the visit was simple: the plays of both playwrights had been staged in Czech theatres: 
Duhamel’s Lumière [Světlo/Light] in the National Theatre in Prague and Vildrac’s Le Paquebot Tenacity 
[Koráb Tenacity] in the Municipal Theatre in Prague-Vinohrady.
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the Choses de théâtre journal as well: Jaroslav Kvapil, Karel Hugo Hilar, Karel Čapek, 
Jaroslav Hilbert, Vlastislav Hofmann, Václav Tille or Zdeněk Nejedlý, Hanuš Jelínek, 
Vojtěch Kristán Blahník, among others. The French journal was definitely intended 
for the French readers but was available and (most probably) read in Prague as 
well, e.g., at the Topič’s publishing house. The focus on the French recipients was 
directly expressed in Charles Vildrac’s article. His Notes sur le théâtre à Prague is a 
great piece of promotion of Czechoslovak theatre culture and art. French readers 
had the unique and unusual opportunity to familiarise themselves with a milieu of 
contemporary Czech (and briefly Slovak as well) theatre and artists: the insight 
was bright and clever and showed close relations and mutual respect between 
both French and Czech cultures. On the other hand, the differences were tangi-
ble – even though thought-provoking. Vildrac claimed: “During my too short stay in 
Prague, I have seen four theatre shows […] I have been very touched, every single 
time, by the importance Czechs ascribe to theatre and by an extraordinary enthu-
siasm by both, artists and audience”5 (Vildrac 1923: 10). Vildrac provides reports 
not only of the artistic life in the main theatre houses of the city of Prague (i.e., 
the National Theatre and the Municipal Theatre in Vinohrady)6 but he is captivated 
by the activities of less official and/or more independent theatre events as well, 
such as the progressive theatre project of the young labor movement Socialistická 
scéna [Socialist Stage], founded in 1920. The reason for his concern for these 
young, left-winged, socialist and labor cultural events of the first years of the 1920s 
was simple and strictly personal: the performance of his play Le Paquebot Tenacity 
which Charles Vildrac saw at the Municipal Theatre at Vinohrady in Prague, was 
included in the programme of the Socialist Stage project. On top of that, accord-
ing to his subjective experiences, he considered these “popular” projects as a 
usual and common part of Czechoslovak theatre milieu, a claim which was – defi-
nitely – not as valid as it was seen by the French playwright. However, who – par-
ticularly among a few Czech readers – would care about it when Vildrac’s nice 

5  “Pendant mon trop court séjour à Prague, je suis allée quatre fois au spectacle […] Je fus très 
frappé, à chacun de ces spectacles, de l’importance que les Tchèques donnent au théâtre et de 
l’extraordinaire ferveur qu’y portent à la fois les artistes et le public.” (Vildrac 1923: 10)
6  The following Vildrac’s lines show how enthusiastic an established French playwright was in 
Prague on the threshold of the 1920s: “People here take tea after work; then they go to theatre; 
performances start at 6:30 or 7 p.m. depending on the duration of the show. Dinner is taken after 
the show. Well, it is impossible to go to the theatre to digest one’s food. That’s what probably could 
explain the quality of performances, the level of cultural sophistication of the audience and its 
demands – and the audience’s respect for all efforts of artists [A Prague, on prend le thé en quittant 
son travail; puis on va au spectacle, qui commence, selon la longueur de la pièce, à 6 heures, 6 
heures et demie ou 7 heures. On mange après. Donc, impossible d’aller au théâtre pour digérer. 
C’est peut-être ce qui explique la qualité des spectacles, le degré de culture où est parvenu le 
public, son exigence et, à la fois, son respect pour tous les efforts].” (VILDRAC 1923: 11) Elsewhere 
Vildrac compares Prague and Parisian theatre worlds: the Municipal Theatre of Vinohrady is, for 
the French playwright, a theatre like the Odéon [“un théâtre comme l’Odéon”] and the Theatre of 
the Estates could be compared to the Variétés [“comparable à la salle des Variétés”] (VILDRAC 
1923: 11).
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comments and words on the culture of a brand-new country were, from a certain 
point of view, such positive fake-news? Moreover, Vildrac positively comments on 
the artistic strength of the young generation of Czech theatre makers. He asks a 
rhetorical question: 

“Who is in charge of the programme of [these] theatres; who chooses plays 
for the biggest Prague theatres I have spoken about? Official leaders? Elderly the-
atre makers? Not at all: Dr. Hilar (for National Theatre and Theatre of the Estates) 
is an enthusiastic and co-operative young man, only 35 years old; and Karel Capek 
(for the Municipal Theatre) is even a few years younger.”7 (Vildrac 1923: 14) 

In order to properly understand Vildrac’s comments, we have to take into 
consideration the fact that the French and Czech milieus of the modernist (not 
necessarily only avant-garde) theatre were very different. In brief, Karel Hugo Hilar, 
an attractive modernist director, and Karel Čapek, an inventive modernist play-
wright, were both employed by the official theatres, they did not work for any inde-
pendent or marginal companies. On the contrary, the French avant-garde theatres 
were relatively small, poor and peripheral. Enthusiastic characteristics of this cul-
tural and structural contrast have appeared repeatedly in many French commen-
taries on Czechoslovak theatre milieu of the 1920s.

Vildrac’s companion during the Czechoslovak trip, Georges Duhamel (1884–
1966), another French pre-avant-garde playwright and writer, also shared his posi-
tive feelings and memories in his long article – a kind of literary logbook – pub-
lished in July 1921, shortly after his return from Prague to Paris, in the famous 
biweekly Mercure de France. “To go to Prague seems to be more surprising than to go 
to America. But still, to be precise, Prague is no more than twenty-six hours away. 
Oh wait! Prague is only six hours from Paris by plane. Definitely, Europe has to be 
sick”8 Duhamel (1921: 102-103) writes for his French readers. He is enthusiastic 
about the theatre atmosphere he experienced in Prague and about the behavior 
of the local audience. The very evening of their arrival in Prague, Duhamel and 
Vildrac attended one of the Prague theatre shows – accompanied by their guide 
and friend, the influential Czech translator (to/from French) and one of the most 
important ambassadors of the Czech-French relations Hanuš Jelínek: 

“However, what is most fascinating for the moment, is the crowd which I feel 
– and glimpse – behind me: thousands of souls crammed in the skeleton of thea-
tre building. The quality of their attention is – more than anything else I could see 
so far – absolutely new to me, like a revelation, because I like to judge people 
more by their silence than their speech. The “phenomenon of theatre”, which in 

7  “Qui compose les programmes, qui choisit les pièces dans les grands théâtres de Prague que 
j’ai nommés? Des bonzes importants? De vieux hommes de théâtre? Non pas: Le Docteur Hilar 
(pour le Théâtre National et le Théâtre des Etats) est un ardent et volontaire jeune homme qui a 
tout au plus trente-cinq ans; et Karel Capek (pour le Théâtre municipal) est son cadet de quelques 
années.” (Vildrac 1923: 14)
8  “Aller à Prague est chose plus étonnante qu’aller en Amérique. Et pourtant, en express, Prague 
n’est qu’à vingt-six heures de Paris. Comment donc! Prague est à six heures d’avion de Paris. 
Décidément, l’Europe est bien malade.” (Duhamel 1921: 102-103)
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my country has become more artificial for a long time (due to thousands of rea-
sons) can be found here in its pureness. I have experienced honourable eager-
ness, state of mystic shock in front of this huge crowd holding its breath to give all 
its attention. They listened, watched and shared in a different way than all of our 
Western crowds.”9 (Duhamel 1921: 106)

Another inspiring point of view is presented by Louis Piérard (1886–1951), a 
Belgian writer and founder of one of the first international centres of the PEN club, 
who had visited Prague and Brno in 1922 and was fascinated by contemporary 
Czech directing. For him “Prague was a place of the first-class theatre directors”10 
(Kvapil, Hilar) and he did not even forget to criticise his own culture: “My country 
was ashamed: Molière’s 300th birthday have been celebrated more and better in 
Prague than in Brussels.”11 On top of that, Piérard is enthusiastic about the way 
Molière’s plays have been staged by the Czech theatre makers; he clearly sees 
the modernity in the Czech stagings of the French classic and finds this approach 
to set a good example even for French speaking cultures: “[Le Malade imaginaire and 
Mariage forcé] have been staged using an ultra-modern scenography, a bit cubist, 
with a lot of imagination, sometimes with clowneries of the music-hall; and my love 
for Molière was not offended at all!”12 (Piérard 1923: 17).

Vildrac, Duhamel, and Piérard were not the only French-speaking playwrights 
and writers to visit Czechoslovak theatres in the early 1920s. In H.-P. Roché’s arti-
cle published in Choses de théâtre in May 1923 (n. 17) – as a prologue to “longtemps 
annoncé” [longtime announced] special volume about Czechoslovakia – one can 
read: 

“I have spent five days in Prague, I went six times to the theatre, I saw one 
show three times, another show twice – and I am very sorry that I have to leave 
and cannot attend today, once again, this theatre show and enjoy the warm atmos-
phere of solidarity. Could I proclaim something like this in any other city?”13 (Roché 

9  “Mais ce qui m’intéresse davantage, pour l’instant, c’est la foule que je devine, que j’entrevois, 
derrière moi: ces milliers d’âmes comprimées dans la carcasse du théâtre. La qualité de leur 
attention, mieux que tout ce que je vois, m’est nouveauté, révélation, car je juge plus volontiers 
des hommes à leur silence qu’à leur parole. Le “phénomène du théâtre”, si dénaturé chez nous 
depuis longtemps, et pour mille raisons, se retrouve ici à l’état de pureté. Je l’éprouve à la ferveur 
respectueuse, à la torpeur mystique de cette grande foule qui retient son haleine pour mieux se 
donner. Ils écoutent, regardent, communient autrement que nos foules d’occident.” (Duhamel 1921: 
106).
10  “Prague a des régisseurs et des metteurs en scène de premier ordre” (Piérard 1923: 17).
11  “Je le dis à la honte de mon pays: le tricentenaire de Molière a été mieux célébré à Prague qu’à 
Bruxelles” (Piérard 1923: 17).
12  “[Le Malade imaginarie et le Mariage forcé] étaient joués dans des décors ultra-modernes, quelque peu 
cubistes, avec une fantaisie, et parfois des clowneries de music-hall qu’à mon sens Molière n’eût 
point trop déplorées!” (Piérard 1923: 17). 
13  “Je suis resté 5 jours à Prague, je suis allé 6 fois au théâtre, j’ai vu 3 fois une pièce, 2 fois une 
autre — et je regrette de partir, parce que je ne pourrai plus aller ce soir au théâtre à Prague, 
participer â cette émotion ardente et collective. Dans quelle ville pourrais-je en dire autant?” (Roché 
1923: 416).
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1923: 416). The play Roché saw three times in Prague was none other than Karel 
and Josef Čapeks’ work Ze života hmyzu [The Insect Play].14                          

H.-P. Roché was a close friend of both the more traditional Copeau (Le Vieux 
colombier) and the purely provocative Tzara (Dada). A prominent French spectator, 
Henri-Pierre Roché, who was more than familiar not only with European but also 
North American avant-garde events, put the names of the Čapek brothers on the 
list of prominent world-class avant-garde artists. On top of that Roché found a 
similarity between the play and the ancient moliéresque multi-genre of ‘comédie 
ballet’: 

“I experienced [Roché refers to The Insect Play] a brand-new pleasure I haven’t 
felt since the very beginnings of the Ballets Russes, long time ago, some parts of 
The Bat, or, more recently, with Boeuf sur le Toit or Parade, and in some scenes of The 
Wedding Party on the Eiffel Tower.”15 (Piérard 1923: 17)

H.-P. Roché was very close to all these above-mentioned performances and 
activities – as a friend of the artists (Diaghilev Picasso, Cocteau, Satie…), their 
colleague, collaborator and influencer. In Roché’s point of view, Čapek’s play fits 
in with the avant-garde company of Jean Cocteau or Sergei Diaghilev. And vice 
versa, Roché draws his readers’ attention to the Czech modernist director Hilar, 
whose name he encourages them to remember – “rappelez-vous ce nom” (Roché 
1923: 417). And once again, it has to be mentioned that the French avant-gardiste 
was fascinated by the fact that the play such as this was staged in an official 
theatre in Prague. In France, the journey of modern dramaturgy towards big, offi-
cial theatre stages was yet to begin. Both Vildrac and Roché expressed the same 
desire: they would like to see Čapek’s plays (R.U.R., The Insect Play or The Makropulos 
Affair) staged in Paris16. Vildrac wrote:

“Mr. Jelinek has already translated the play [R.U.R.]; it is easy to stage. It is a 
living piece of art, full of traces of our times. The play could change the attitude of 
the audience which usually lacks imagination and does not participate in the run 

14  By coincidence, The Insect Play was also one of the plays Louis Piérard saw during his stay in Brno 
– he attended the opening night of the very first Czech stage production of the play on the stage 
of Divadlo na Hradbách [Theatre on the City Walls] directed by Bohumil Stejskal in February 1922. 
Piérard admired that “2000 spectators coming from different social groups could follow with careful 
attention – showing from time to time its enthusiasm – this play which represents an extraordinary 
literature. I cannot imagine that something like this could be even possible in Brussels [un public 
de 2000 personnes, emprunté à toutes les classes sociales, ait pu suivre avec une attention 
soutenue, se muant soudain en enthousiasme, cette pièce curieuse qui constitue tout de même 
de la littérature d’exception. Je n’imagine pas qu’une chose semblable soit possible à Bruxelles].” 
(Piérard 1923: 18)
15  “J’ai eu là un plaisir tout neuf, comme d’un jouet frais peint, que je n’ai connu qu’au début des 
Ballets Russes, il y a longtemps, à certains instants de la Chauve-Souris, et, plus récemment, au Boeuf 
sur le Toit, à Parade, et à certaines parties des Mariés de la Tour Eiffel” (Piérard 1923: 17).
16  Roché’s interest in the Czech playwright was deep. In the Czechoslovak special issue of the 
Choses de théâtres journal, there is also another article by Roché, Un drame utopique de Karel Capek: R.U.R., 
focusing on the dramaturgy of Karel Čapek, analysing his most famous play R.U.R. (see Roché, 
1923b). 
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of the world, unless we give them [audience] something frivolous or perverted.”17 
(Vildrac 1923: 13)

That modernist Karel Čapek definitely belongs to the society of promising 
European playwrights is attested by the numerous articles in European journals 
and newspapers. H.-P. Roché, in his article published in May 1923, writes about 
“une figure international” (Roché 1923: 416); he also reminds that Čapek’s works 
have been already presented in New York, London, and Berlin, and he even states 
that “Jacques Copeau is going to stage R.U.R. in Paris. And The Insect Play should not 
take much longer to follow”18 (Roché 1923: 416). Despite Roché’s proclamation, 
any more detailed information about Copeau’s project is difficult to find and prove. 
The fact is that they would all have to wait, together with the French (i.e., Parisian) 
audience, till March 1924 when Karel Čapek’s R.U.R. would be staged in Paris. “La 
première œuvre tchèque” [the first Czech play] (R. C. 1924: 2), as René Clair states 
in his review in the Comoedia newspapers, had been directed by Fyodor (Thedor) 
Komisarjevsky on the stage of the Comédie des Champs-Elysées, a theatre led 
in those years by the famous and omnipresent Jacques Hébertot (a.k.a. André 
Daviel; 1886–1970). However, this article would not follow in details the history of 
how Čapek’s robots found their place in France; it seems necessary to add an 
alternative point of view to this French enthusiasm, expressed by one of the lead-
ers of the Czechoslovak avant-garde. Karel Teige – in his famous New Proletarian Art 
(Nové umění proletářské), published in Revolutionary Proceedings of Devětsil (Revoluční 
sborník Devětsil) in 1922 – promoted modern art concepts and emphasised the 
role of the French artists. Yet, in contrast to the French artist’s fascination and 
interest in the Czech modernist Čapek, Teige provocatively claimed that “popular 
wisdom from popular fairytales and adventure novels is saner” than the “embar-
rassing wisdom” of Čapek’s plays (Teige 1922: 16).

On the edge of two cultures
At the same time, certain Czech intellectuals and writers also helped a lot to 

promote cultural life and authors of the new Czechoslovak republic in France. As 
pars pro toto, let us take into consideration the personality of the above-mentioned 
translator Hanuš Jelínek (1878–1944). In the first decades of the 20th century, it 
was the French language teacher Jelínek who had become a key stakeholder of 
Franco–Czech relations: not only as a translator of Czech authors into French and 
vice versa but also as a promoter and populariser of Czech and Czechoslovak 
culture in France19. Jelínek’ s ideas of art and literature seem rooted in the pre-

17  “M. Jelínek a traduit cette pièce; elle facile à monter. C’est une oeuvre vivante, qui porte vraiment 
la marque de notre temps. Elle changerait un peu le public d’un théâtre trop souvent dépourvu 
d’invention et qui semble se faire une règle de ne participer en rien au monde actuel, si ce n’est 
par ce qu’il a de frivole et de pourri” (Vildrac 1923: 13).
18  “Jacques Copeau va donner R.U.R. à Paris. La Vie des Insectes ne peut manquer de l’être” 
(Roché 1923: 416).
19  To add at least a few other names of important Czechoslovaks promoting their culture in France, 
we can point out two of them: journalist, translator and author Richard Weiner and Gustav Winter, 
author of the marvellous Book about France (Kniha o Francii 1930).
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war tradition – he was, e.g., definitely not a fan of that “awful” modern jazz mu-
sic – but he stayed very well informed about the “contemporary” status quo of 
Czechoslovak literature (and playwriting) in the inter-war period as we can see in 
the case of Karel and Josef Čapek’s plays. On top of that, Jelínek, as an official 
Czechoslovak journalist, had attended the Paris Peace Conference in 1919 and 
described, in his articles written for Czechoslovak periodicals (published in 1920 
as a book), not only the atmosphere of the crucial historical event but also Parisian 
theatre and artistic life as well. His colorful testimonies of a difficult period – and 
mostly his comments on the situation of the artists in those times – are priceless.

Jelínek, the author of a well-received book (written and published in French) 
about contemporary Czech literature (La littérature tchèque contemporaine, 1912) and 
a distinct lecturer at the Sorbonne University, contributed regularly to the above-
mentioned Comoedia journal20. His strong and appreciated position in the periodical 
can be illustrated by the fact that one day before the publication of René Clair’s 
article about Komisarjevsky’s stage direction of R.U.R. – i.e. the very first Czech 
play ever staged in Paris – in the Comédie des Champs-Elysées the readers of 
Comoedia could enjoy a long and inspiring text by Hanuš Jelínek about the Czech 
playwright and his role in contemporary Czechoslovak culture. And – believe it 
or not – a photograph of the translator Jelínek has been included in Clair’s arti-
cle focusing on the first Czech play appearing on the French stage: the appear-
ance of the translator predated that of the original author and playwright! Friendly 
contacts and relations are definitely not unique to Comoedia – similar connections 
could be found also among the collaborators and contributors of the journal Choses 
de théâtre. And it is not by chance that the majority of general mentions of contem-
porary Czech theatre in Matei Roussou’s review were linked almost exclusively 
with Čapek’s omnipresent and universal robots back in 1922. Although the name 
of the playwright is – in a short article/notice concerning the German edition of 
the play – spelled incorrectly as ‘Karel Capec’ the identity of his German transla-
tor remained intact: Otto Pick. As if Čapek’s translators would seem, once again, 
even more important than the author himself. A few lines below, on the same 
page, almost as an expression of a dadaist fellowship readers could also find a 
charming commentary on the exoticism of the Slavic language and its grammati-
cal declinations:

“Jeviste’ (Stage) is a 16-page weekly theatre journal published in Prague, in 
Czech language. The strangest fact is that you can read – in an article about the 
Choses de théâtre journal – the names of our authors taking unexpected forms due to 
suffixes: Antoinovi, Gemierovi, Reboula, Sarmentovi, etc…”21 (Boisson 1922: 253).

20  The cultural newspaper Comoedia was originally founded in 1907 by Henri Desgrange, a sport 
journalist who was one of the main founders of the famous Tour de France. In the beginning of the 
1920s, the journal was owned and managed by the influential and open-minded theatre manager 
Hébertot.
21  “Jeviste” (La scène) est un hebdomadaire théâtral de 16 pages qui paraît en tchèque, à Praha 
(Prague). Rien n’est plus étrange que d’ y voir, dans un article consacré à Choses de théâtre, les noms 
de nos auteurs, prenant, grâce à des suffixes, des aspects imprévus: Antoinovi, Gemierovi, Reboula, 
Sarmentovi, etc…” (Boisson 1922: 253).
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However, the above-mentioned comment on the German–Czech journalist 
and translator Otto Pick (1887–1940)22 was a kind of preview of an article fo-
cusing on the situation of contemporary theatre and drama in Czechoslovakia 
– published in the following issue of the review in February 1922 and written by 
“l’écrivain bien connu” belonging to a broader circle of regular contributors of 
Choses de théâtre. Otto Pick’s text brought precise and up to date information about 
the cultural situation in Czechoslovakia at the time and commented on the lack of 
knowledge about Czechoslovak culture in France. Pick complained (to his read-
ers) that “[o]nly Czech music – thanks to its major artists – have obtained a global 
reputation. Czech literature, together with art of theatre and drama, were almost 
unknown abroad”23 (Pick 1922: 286). In the beginning of the 1920s, Czech (or 
Czechoslovak) theatre was – even despite the enormous effort of Hanuš Jelínek 
– still almost unknown and only Karel Čapek (and his brother Josef), together with 
Czech composers (Smetana, Dvořák) and France-based artists (as Alfons Mucha) 
were visibly present in the French cultural milieu.

Love and Hate are in the Air
Among the contributors to the special volume of Choses de théâtre was also the 

traditionalist Czechoslovak playwright and writer Jaroslav Hilbert (1871–1936) who, 
in his article, expressed his admiration for French culture: 

“Almost unknown by France till recent times, we, the Czechs, know almost 
everything about their country. […] The French reader can find names not too fa-
miliar to his ears, ideas and approaches which could seem stranger to him – ideas 
of a marked nation, of a nation different to his own”24 (Hilbert 1923: 5). 

At the same time, he asked himself: “I understand the French, but would 
they be able to understand me?”25 (Hilbert 1923: 5). This question seems to be 
crucial; however, it could be reverted vice versa. Jaroslav Hilbert – a militant par-
ticipant in cultural and artistic polemics and disputations in the name of the future 
of Czechoslovak drama – has never accepted the rising influence of modernist 
theatre directors, being always more biased in favour of traditional playwriting of 
the end of the 19th century. On the contrary: French avant-garde theatre artists 
were fascinated by the creative power and modernity of modern Czech theatre 
directors, with K. H. Hilar on top of the list. And if we would dare to ask whether 

22  Otto Pick was a theatre and literary critic and later chief editor of theatre columns in the Prague 
German newspaper Prager Presse. He translated literary and dramatic works of brothers Čapek, 
František Langer and Fráňa Šrámek into German. He also wrote several plays.
23  “Seule la musique tchèque, grâce à ses plus grands artistes, avait réussi à acquérir une 
réputation mondiale. La littérature tchèque était aussi peu connue â l’étranger que l’art théâtral 
tchèque” (Pick 1922: 286).
24  “Inconnus de la France jusqu’à ces temps derniers, nous autres Tchèques connaissons tout de 
ce pays, ou presque tout. […] Le lecteur français trouvera des noms-peu familiers à ses oreilles, 
des idées et des conceptions qui lui paraîtront étrangères, et qui sont celles d’une nation aux traits 
fortement accusés, très différente de là leur” (Hilbert 1923: 5).
25  “Je comprends les Français; mais eux, sauraient-ils me comprendre?” (Hilbert 1923: 5).
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Hilbert really understood “his beloved French”, for example Duhamel, Vildrac or 
Roché, the answer might have been a bit unpleasant for him. It was, in fact, the 
same Jaroslav Hilbert who, on the pages of the Czech newspaper Venkov back in 
April 1921, had published a pointed article commenting on the above-mentioned 
visit of Duhamel and Vildrac in Prague. Let’s take a look at how Hilbert saw both 
French guests in 1921: “Satisfactory, but average writers whose work is not devel-
oped enough yet; they are many and many others like them in every contempo-
rary literature; that’s it”26 (Hilbert 1921: 5). Hilbert’s proclamation provoked instant 
disagreements: negative reactions included articles by Hanuš Jelínek and the 
literary critic and professor Arne Novák. Paradoxically, two years later, Hilbert’s 
warm-hearted “confession” of love and understanding for his beloved French on 
the pages of the special issue of the French theatre journal was published directly 
next to (specifically: before) Vildrac’s enthusiastic article about his stay in Prague. 

Talking about articles and commentaries from the first half of the 1920s, 
it is obvious that we analyse the situation before the Czechoslovak avant-garde 
movement blossomed in its “pietistic” glamour and glory. However, some bridg-
es between the pre-war artistic generation (i.e. A. Mucha, H. Jelínek, F. Kupka, 
J. Gočár) and the young, post-war one had been built already. It is important to 
mention that a big amount of work in the French–Czech relations had been done 
even before the beginning of the Great War: let us recall the effort to promote 
French modern art and to establish a corpus of modern works for the future col-
lections of the Czech National Gallery27. Moreover, since 1920, as it is well known, 
Czechoslovak–French connection has been also strengthened between Prague 
and Dijon by establishing a Czechoslovak section, i.e., classes for Czech students, 
at the Lycée Carnot in Dijon28 and the same year marked out the era of Czech 
avant-garde movement by founding the group Devětsil. To say nothing of Czech and 
Slovak visual artists or architects working in France and successfully promoting 
Czechoslovakia abroad: these include (among others) Karel Stráník, Jan Víšek, 
Bedřich Feuerstein but also young intermediary “stakeholders” like Karel Teige or 
Josef Šíma.

Read French, if you can
All these above-mentioned activities – articles in the French journals and 

newspapers, travels and testimonies of the French artists in Czechoslovakia but 
also experiences of French-based Czechoslovak artists (mostly painters) in France, 
the study programs for young Czechoslovaks in Dijon – helped to disseminate 

26  “Průměrní, slušní spisovatelé s poměrně ještě nedovyvinutým dílem, jak jich každá dnešní 
literatura vykazuje dost a dost, nic však více” (Hilbert 1921: 5). 
27  For detailed information about these activities see e.g., (Savický 2011).
28  For the most complex study about activities of Czechoslovak sections at the French lycées see 
(Hnilica 2017). Important French activities could be found in Czechoslovakia as well: the founding 
of the Ernest Denis Institut (the predecessor of today’s French Institute in Prague) in 1920 and the 
establishment of the Czech centres of the Alliançe Française could be seen as the most important 
projects of promoting French culture in the recently created country.
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knowledge about Czechoslovak cultural life in the French milieu. Sure, Georges 
Duhamel and Charles Vildrac were perhaps not the “pure” representatives of the 
interwar avant-garde, but they are perceived by the young generation artists as the 
modern ones – and their works are translated into Czech, read by the Czech read-
ers and even staged at the Czech theatres. Despite certain traditionalism of their 
approach, they definitely belong to the first wave of the avant-garde influencers, to 
the “generation zero” of the avant-garde…29 

On the other hand, it is exactly this French generation whose works are read, 
absorbed, and developed by the next generation, the first generation of inter-war 
avant-gardists: one of them, the phenomenal Czech avant-garde architect, paint-
er, and stage designer Bedřich Feuerstein30 (1892–1936) aptly called (t)his gen-
eration as “generation run over by the gun carriage” [generace přejetá lafetou] 
(Honzík, 1963: 147). From the French point of view, Czechoslovak culture did not 
play any important role in the beginning of the 1920s. It would not be until the end 
of the 1920s when French translations of contemporary Czechoslovak literature 
would begin to appear and get published. Focusing on theatre, we have already 
noticed that only one Czech play was presented on the French stage (R.U.R.) – and 
the situation did not change almost till the late 1920s/early 1930s regardless of 
the enthusiastic and professional promotional effort and activities of Hanuš Jelínek 
and Richard Weiner! On the contrary: on the Czechoslovak side of an imaginary 
border, French art and literature was definitely the most quoted foreign culture. 
And while the French readers had to rely on mediators such as Jelínek or Weiner 
– who served as translators, promoters and dramaturges in one – members of 
young Czech “true avant-garde” generation (i. e. generation of artists born around 
at the turn of the century) absorbed these foreign sources directly. And French cul-
ture was their prominent ally. That’s why we should not be surprised when, brows-
ing the pages of Czech avant-garde journals and reviews, we find texts in French. 
Since many Czech contributors and readers were fluent in French (or understood 
it at least!), not only the publisher’s address and information for readers (subscrip-
tion, table of contents) are bilingual, both in Czech and French, but certain contri-
butions (poems, short novels) are also presented directly in French. 

Generally speaking, Czech readers could enjoy actual contributions of the 
cutting edge contemporary authors of the time – whether in translation  or in the 
original, often depending on whether translation was available yet31. On top of that, 

29  We could certainly find an important affinity between their position and the role of the Czech 
modernist poet, writer and playwright Fráňa Šrámek in the Czech culture.
30  Bedřich Feuerstein was not only an architect working with August Perret’s in his Parisian 
architectonical studio (where he wasa co-author of the project for an innovative theatre building for 
The International Exposition of Modern Decorative and Industrial Arts in 1925 in Paris) but also a captivating stage 
designer for the Liberated theatre [Osvobozené divadlo] and the National Theatre in Prague as well 
as costume designer for the famous Les ballets suédoises.
31  The French was not the only foreign language present in Czech art journals: we can sometimes 
find contributions in German, Italian, or Polish as well. To understand better the role of multilingualism 
in the Czech avant-garde periodicals of the interwar period (Forbes 2020).
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some of the Czech artists/authors enjoyed, in their articles, quoting certain texts 
by the French authors in the original versions as well. However, this bilingualism 
was not an exception – we can find it in other European cultures as well. The 
French accent in the Czech art journals slowly diminished during the 1920s and by 
the 1930s the articles in French had almost disappeared, probably as the number 
of translators from the French language had considerably increased32. 

“By Parisian theatre, many of us would think about a bit risqué comedy of the 
boulevard”33 (Štorch-Marien, 1925: 25) – writes for his own monthly magazine an 
influential Czech publisher and considerable sympathiser of the French culture 
Otakar Štorch-Marien (1897–1974) in his review of some average stage production 
of one average French comedy. One thing is more than evident: Czech spectators 
in Prague were very well informed about the programs of Parisian boulevard thea-
tres: what you can see in Paris, you can certainly expect to see in Prague soon. 
However, Czech artistic reviews also tried to show another picture of contempo-
rary French theatre and playwriting – their readers enjoyed systematical and pro-
grammatic focus on “underground” French culture. Czech readers regularly expe-
rienced works and comments written by French artists such as: Yvan Goll, Philipe 
Souppault, Jean Cocteau, Pierre Albert-Birot or Georges Ribemont-Dessaignes. 
On top of that, we can see a very close cooperation between Czech revues and 
French artists belonging to the theatre avant-gardes: presentation of the work of 
Yvan Goll in the DISK revue (1923) was completed by Karel Teige’s Czech transla-
tion of Goll’s a brand new text Broadcast from Paris (Radio z Paříže) and published 
with a specific commentary: “Written specially for the DISK revue and printed as 
an original work”34 (Goll 1923: 17). French dadaist Georges Ribemont-Dessaignes 
wrote – for the second issue of above-mentioned Rozpravy Aventina published by 
Štorch-Marien (October 1925) – an article about his own dada novel L’Autruche 
aux yeux clos (An Ostrich with closed eyes). In its very first year, the Moravian lit-
erary journal HOST (February 1922) already included works by another important 
French luminary: a compilation of 31 Pocket Poems by Pierre Albert-Birot (in Adolf 
Hoffmeister’s translation) is in fact one of the first appearances of his work in 
Czech language.

All these journals – together with later periodicals such as Dav, Fronta, Horizont, 
Pásmo, ReD (Revue Devětsilu), Zvěrokruh, Život – had become a tribune where the 
voices of (sometimes) obscure (but inspiring) French modernists have found their 
place. It should come as no surprise that Jindřich Honzl in his article “Divadlo 
a literature” [Theatre and Literature] published in 1924 on the pages of the first 
issue of Brno based journal Pásmo quotes his favourite authors (Cocteau and 

32  Not only Jelínek, Čapek and Winter but also Hoffmeister, Nezval, Seifert,Voskovec, Teige, Paulik, 
Hořejší, Hlávka, Vaníček, Nikodém, Václavek, Trejbalová, Fastrová, Bareš, Závada, Kalista or even 
the painter Šíma translated works and articles from French during 1920s–1930s.
33  “Řekne-li se pařížské divadlo, vynoří se většině lidí určitý typ konversační, pikantní skoro, rotické 
komedie.”
34  “Psáno specielně pro Disk a tištěno jako originál. Autoris. překl. k. t.”
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Albert-Birot) in their native language: “Here is the text but do not be its slave… 
take the text literally and inspire yourself by it and create – as I inspired myself by 
nature; play this and play that, unify my creation with yours…”35 (Honzl 1924: 2). 

The young Czech avant-garde director quotes one of the most original French 
avant-garde artists in his own language: as if such quotation is an inherent part 
of creative and common knowledge. However, Albert-Birot has never seen the 
Czech stages, his works – with several exceptions found in these periodicals we 
are talking about – have almost never been translated into Czech, nor Slovak, al-
though the main bastion of the Czech theatre avant-garde, the Liberated Theatre, had 
scheduled a production of Albert-Birot’s L’homme coupé en morceaux (The Man Cut 
in Pieces) directed by Jiří Frejka for October 1926. Half of the authors included in 
the programme of the 1926/1927 season in the Liberated Theatre of Prague were 
French (plus seven Czech, three English and one Russian authors). Nine French 
plays were scheduled: Maurice Achards’s Malbrough s’en va-t-en guerre and Voulez-
vous jouer avec moâ?, Apollinaire’s Les Mamelles de Tirésias, Aragon’s Libertinage, Birot’s 
L’homme coupé en morceaux, Cocteau’s Les Mariés de la Tour Eiffel, Ribémont-Dessaignes’ 
L’Empereur de Chine, Goll’s Methusalem and Jarry’s Ubu roi. However, only Apollinaire 
and Goll were staged, Jarry was postponed for the next season and the rehearsals 
of the productions of Albert-Birot and Cocteau’s texts began but the shows never 
made it to their respective opening nights. The project of the Man Cut in Pieces never 
materialized, and Pierre Albert-Birot remained in the shadow of his obscurity even 
though he had been quoted on several occasions by several Czech avant-garde 
artists in previous years and was continuously mentioned as one of the leading 
voices of the French avant-garde. 

To remain in the shadow, on the pages of obscure revues and journals seems 
to be a destiny of many of Czech and French avant-garde (and pre-avant-garde) 
artists on both sides of the modernist front. One century later, it might be the right 
time to do some ‘archeological’ work and – perhaps – excavate some treasures 
by (maybe nothing else than) reading the periodicals of those times, both Czech 
and French, a bit more attentively.
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Резюме

През май 1923 г. новото френско театрално списание Choses de théâ-
tre посвещава специален брой на театъра в Чехословакия. Списанието, 
основано през октомври 1921 г. от родения в Молдова френски 
натурализиран драматург и критик Матей Русу (1880–1965), може и трябва 
да бъде причислено към огромния брой съвременни европейски списания, 
изследвания и рецензии, появяващи се и изчезващи непрекъснато през 20-
те и 30-те години на миналия век, в това число и Bifur на Биро, Der Dada на 
Хаусман и Баадер или Cannibale на Пикабия и екип. Не само утвърдени френски 
драматурзи, писатели и художници като Шарл Вилдрак (1882–1971) или 
Анри-Пиер Роше (1879–1959) споделят своя опит от престоя си в Прага 
с френските читатели, но и много видни чешки театрали (режисьори, 
драматурзи, сценографи, критици, учени) участват в представянето 
на чешката театрална култура в специалния брой на списание Choses de 
théâtre: Ярослав Квапил, Карел Хуго Хилар, Карел Чапек, Ярослав Хилберт, 
Властислав Хофман, Вацлав Тиле, както и Зденек Нейедли, Хануш Йелинек, 
Войтех Кристиян Бланик, и други. В същото време, отделни чешки 
интелектуалци и писатели също много допринасят за популяризирането 
на културния живот и авторите на новата Чехословашка република във 
Франция. Да вземем например личността на гореспоменатия преводач 
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Хануш Йелинек (1878–1944). През първите десетилетия на XX век 
учителят по френски език Йелинек се превръща в ключов участник във 
френско-чешките отношения: не само като преводач на чешки автори на 
френски и обратно, но и като пропагандатор и популяризатор на чешката 
и чехословашката култура във Франция.
Тези дейности като публикуването на статии във френски списания и 
вестници, пътувания и свидетелства на френски художници в Чехословакия, 
но също така и опитът на живеещи във Франция чехословашки артисти 
(предимно художници), както и учебните програми за млади чехословаци 
в Дижон, са помогнали за разпространението на знания за чехословашкия 
културен живот във френската среда. С цел да се постигне по-добро 
разбиране на международните взаимоотношения между европейските 
авангарди, тази статия се опитва да анализира и сравни и двете: чешките 
коментари за съвременния френски театър и френската (по-сдържана) 
гледна точка за театралното изкуство на Чехословакия, съвсем нова 
държава по това време в центъра на Европа.
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Abstract: The so-called “socialism with a human face” was an effort to democratise the communist 
system that marked the history of Communist Czechoslovakia in 1968. However, the Soviet Union did 
not support such political tendencies. Therefore, on the night of 20–21st August 1968, Czechoslovakia 
was unexpectedly invaded by the troops of five Warsaw Pact countries. Their goal was to suppress 
the “ongoing” contra revolution. The citizens opposed the invasion and expressed their opinions loudly 
on the streets against what was the most extensive military operation in Europe since World War II. 
Theatre makers immediately reflected the resistance and antagonism towards the invasion in their 
works. Almost none of the creations were just superficial oppositions against the occupation. Theatre 
makers expressed their attitude towards what transpired in August 1968 solely through the words in 
the plays by classic and modern authors. Unfortunately, they were able to establish new connec-
tions through storylines or themes that rendered the situation in the country concisely. The first such 
reaction, a staging of the poems The Bloody Sonnets and Rachel, written by Pavol Országh Hviezdoslav, 
premiered at the beginning of the 1968 theatre season (07.09.1968). Jozef Budský directed the po-
ems as an open artistic gesture and presented it with the actors after only a couple of days of re-
hearsal. In their interpretation, Budský and the performers voiced the original meaning of the poems 
– aversion to the violence committed on the god-forsaken Slovak people. Other theatre makers 
worked on similar politically engaged productions with explicit references interwoven between the lines 
which were quickly decoded by the audience. Theatre makers described the unexpected situation 
in Czechoslovakia through text plots, actions of theatre characters, mise-en-scène, or scenography. 
The crisis triggered performers from studio theatres and authors to write plays with hidden messages 
referencing the August occupation. However, the openness of their expression led to the banning of 
many theatre makers, and several theatres were closed for political reasons. The presented study aims 
to summarise the historical relations of the occupation of Czechoslovakia and to briefly comment on 
several of the fundamental theatre productions that directly referenced the current political climate.
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The Communist Party gained absolute power in Czechoslovakia in 1948 and 
immediately began enforcing a united policy according to the model of the Soviet 
Union. All art forms were politically supervised, and art literally became “the mis-
tress of ideology”. People who expressed open disapproval of the new regime 
were put on trial in unfair judicial proceedings. Although Czechoslovakia was un-
der constant “supervision” by the Soviet Union, the 1950s brought gradual ease 
to the social atmosphere in the country. Political prisoners were released from 
prison under amnesties, and people openly discussed the unfair convictions and 
the general violations of the rule of law by the state leadership. However, this 
would have not happened if certain political officials in top leadership positions 
had not been replaced. Alexander Dubček, who became the first Secretary of the 
Central Committee of the Communist Party of Slovakia in 1963, took over the role 
of the first Secretary of the Communist Party Of Czechoslovakia in January 1968. 
Ludvík Svoboda, an army general, became the President of the republic in March 
1968. This period of so-called social climate warming is generally referred to as 
the Prague Spring, and its beginning dates back to the end of 1967. The abolition 
of censorship, less restrictions on traveling abroad and other liberations from the 
then totalitarian regime were among the achievements of the ongoing processes 
of that period. The ruling party itself initiated the so-called democratisation of so-
ciety and attempted to reform the socialist political system very cautiously. The 
Action Programme of the Communist Party of Czechoslovakia that was supposed 
to introduce a new model of Socialism, the so-called “Socialism with a human 
face”, was accepted in April 1968. However, the programme was regarded as a 
diversion from the Moscow socialist doctrine dictated by the representatives of 
the Communist Party and the General Secretary of the Central Committee, Leonid 
Ilyich Brezhnev. They soon began warning Dubček that this might have unpleasant 
consequences. The social and political thaw introduced by Dubček’s administra-
tion was openly called contra-revolution. Moscow radically intervened against the 
contra-revolution on the night of the 20th to 21st August 1968 by launching an inva-
sion of Czechoslovakia. The armies of all the five states of the so-called Warsaw 
Pact (the Soviet Union, Poland. Hungary, Bulgaria and the German Democratic 
Republic) were involved. It was the most extensive military operation in Europe 
since the end of WWII, and it abruptly stopped the political recovery process in 
Czechoslovakia.

Indeed, the thaw of the social and political climate also influenced the arts. 
With the gradual weakening of the dogmatic ideology, Czech and Slovak art devi-
ated radically from the violently enforced method of socialist realism as early as 
the mid-1950s. Famous western pop music, jazz and rock and roll began to influ-
ence Czechoslovakian music more often. Fine arts looked up to the great idols 
of modern times. Filmmakers started making films with brand new optical equip-
ment, corresponding to the latest international trends. A similar process was ongo-
ing in theatre too. The orientation of the entire domestic theatre changed radically 
at the beginning of the new decade. However, we would have still found Socialist 
propaganda plays and artistic means (only remotely in practice) reminiscent of 
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Stanislavský’s method, violently enforced in the mid-1950s, especially in smaller 
regional theatres. Author’s theatre, pantomime, cabaret, satire or musical theatre 
(especially works with Western “capitalist” provenance) – the types of artistic 
expression either unknown or pushed to the margins of interest by the Socialist 
Regime, were integrated into Slovak theatre. The theatrical repertoires were en-
riched with plays by the representatives of Anglo-American drama (Arthur Miller, 
Tennessee Williams, Edward Albee), existentialists (Jean-Paul Sartre, Albert 
Camus), and absurdists (Eugene Ionesco, Samuel Beckett) as well as the plays 
and poetical works of Bertolt Brecht, previously forbidden for political reasons. 
Within a few years, the notion of drama, dramaturgy, and the importance of the 
director’s role changed fundamentally. The director was no longer just a realistic 
animator of the text, but he could provide a subjective statement on the stage. 
The actors did not need to copy and cut the life of their characters. Instead, they 
became the bearers of the theme and the idea. The artists no longer had to simu-
late reality on stage and could return to symbols and metaphors. At the same time, 
they used the new possibilities provided by architectural lighting or graphic solu-
tions as well as contemporary painting techniques and materials. Slovak theatre 
had therefore experienced distinct qualitative progress.

Thus the August occupation caught the Slovak theatre at the peak of its mo-
mentum. The violent enforcement of the Soviet dictatorship provoked considerable 
resistance and civil commotion in Czechoslovakia. Theatre makers across the 
country also expressed their disagreement. They voiced their opposition to the oc-
cupation through the words and images of plays by classical or modern authors, 
in which they found explicit stories or thematic analogies to what was happening 
in the republic. The three most agile theatres that were not afraid to protest openly 
against the political events were the Slovak National Theater in Bratislava (hereaf-
ter SND), the Theater of the Slovak National Uprising in Martin (hereafter DSNP) 
and the Regional Theater in Nitra (hereafter KD).

The Protest Productions Directed by Jozef Budský
Jozef Budský was one of the most distinguished Slovak theatre directors of 

the 20th century. His work dominated the domestic style of drama from the 1940s 
until the mid-1970s. For Budský, directing became an opportunity to express po-
litical and moral standpoints on the urgent issues of the present. He was called 
a full-tone directorcreating theatre that expresses itself through suggestive poetic 
images with clearly articulated ideas. Shortly after the beginning of the occupa-
tion, Budský produced a dramatization of the poetic epic by the national poet Pavel 
Országh Hviezdoslav Bloody Sonnets and Rachel (premiere September 7, 1968) at the 
SND. The production expressed aversion to violence and asserted the humanistic 
faith in the Slovak man. It took only nine days for Budský and the actors to re-
hearse the production. Obviously, it was not in a consistent shape for the stage. 
The idea prevailed over the aesthetic form. For the company of the SND, it was 
of greatest importance to express their moral standpoint through the verses of the 
classical author. The statement transmitted from the stage merged with the current 
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emotions of its creators. The first part of the production consisted of the poetic 
composition Bloody Sonnets, which was about war brutality and inhumanity. The 
most expressive words were about the violence of foreign nations: “And the nation 
turned to the nation with the intention of murder, with the rage of the destroyer.” 

“Directly and without any artistic sophistication, actors voiced out verses of 
acute protest on the quickly improvised stage. They were dressed in their every-
day clothes to emphasize that they speak primarily for themselves and not for 
some fictitious theatre character. The recited word dominated the stage over the 
conventionally understood acting, and personal – civic engagement predominated 
over acting – professional engagement” (-mš- 1968). The second part of the pro-
duction consisted of the poetic composition Rachel, in which Hviezdoslav engaged 
with the biblical story of Herod, who, out of fear for his throne, ordered to execute 
all the children of Bethlehem. The character of Rachel embodied the suffering 
of a Slovak mother facing the bloody tyrant. As in the Bloody Sonnets, the produc-
tion of Rachel also encoded a message condemning all tyranny and violence. The 
poem is also a celebration of the national liberation desire. As the critic Zoltán 
Rampák wrote about the production: “Almost every verse, every thought evoked 
ideas, analogies and confrontations well-known to everybody. In today‘s excruciat-
ing search for certainty, the humanist legacy of the great poet serves as a refuge 
and support. It expresses an indestructible hope for positive values in life – not a 
cheap and rosy hope: but one that needs to be fought for despite the hardships 
and bitterness” (Rampák 1968).

The production, directed by Jozef Budský, was considered a courageous 
civic act. Although it was formally an imperfect production, its social message sup-
pressed all other shortcomings. Shortly after Bloody Sonnets and Rachel, the director 
produced two classic dramas in which he also clearly stated his disapproval of the 
political events. In the tragedy Don Carlos by Friedrich Schiller (premiere April 26, 
1969), Budský emphasized the themes of a tyrannical ruler, court intrigues and 
the suppression of freedom in general. The production dealt with destructive poli-
cies that destroy people with values that go beyond the demagoguery of the mon-
arch‘s court. Schiller‘s story provided the director with the means to argue that 
an empathetic and intelligent man can hardly succeed in a dark regime. And that 
was an acutely topical issue. Later, the director produced Shakespeare’s Comedy 
of Errors (premiere March 20, 1971), a story in which no one can be sure of any-
thing. Only this lewd motif was highly relevant and corresponded to the situation in 
Czechoslovakia at the time.

The Moral Appeal of the Directors in Martin
During the 1968/1969 theatre season, there were a lot of politically engaged 

productions rich in “between the lines” references which were crystal clear to the 
audience. The DSNP in Martin also showed agile political dissent. At the same 
time, it did not change the prearranged dramaturgical plan. They “only” empha-
sized the theme of the perfidy of the powerful against ordinary mortals in the pro-
ductions of some of the plays. An earlier production of a play by Claus Hubalek, 
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a German author, was revived at the beginning of the season. The Hour of Antigone 
(original premiere: June 10, 1964, revival premiere September 14, 1968) gained an 
explicit social resonance in the new context. In the play, the author tackles the 
ancient myth of Antigone by transferring the story from mythological Greece to 
post-war Germany. Thus, the Martin production, directed by Miloš Pietor, became 
dangerously topical within the political context of the superiority of the powerful 
over the citizens deprived of their fundamental rights.

At the end of September, the young director Ľubomír Vajdička produced an 
older play by the local author Ivan Stodol – Marína Havranová (premiere September 
28, 1968). The drama takes place in the revolutionary period of 1848–1849, when 
the Slovaks fought for their national rights against the Hungarian troops. The the-
matic focus of the play was that patriotism should not be restricted to words, but 
one must turn these words into deeds. Vajdička did not impose an overt bringing 
up to date of the production. He relied on the power of the text and its philosophi-
cal impact. As Juraj Váh wrote: “The audience feels like they are watching a pro-
duction of a play that is not more than a quarter of a century old, but one written 
today, this autumn. That is how horribly it voices the fate of the nation” (Váh 1968). 
The actors wore historical costumes, and the scenography set the play’s plot in 
the period originally chosen by Stodol it; however, the roaring patriotic tone of the 
production and the theatre programme’s cover indicated that Vajdička reflected 
the current situation through Marina Havranová. The title page of the theatre pro-
gramme included a photograph of Alexander Dubček and Ludvík Svoboda’s por-
traits pasted on a statue in front of the theatre. The picture was probably taken 
during the August days at the beginning of the occupation.

Another production at the Martin Theater presenting an explicit political mes-
sage through a classical text was the tragedy Herodes and Herodias by Pavel Országh 
by Hviezdoslav (premiere December 14, 1968). The author elaborated on the bibli-
cal story about Herod, who had the prophet John the Baptist executed out of sin-
ful love for his stepdaughter Salome. The director Ivan Petrovický radically short-
ened the epic drama and focused on the primary topic – the tragic political power 
struggle. In his production, Herod was a member of a small nation, the ruler at the 
mercy of others; he served those people humbly while lacking his own opinion. His 
only desire was to stay in power. Herod was a man of low values. He spoke like a 
nobleman, but the pathos only obscured his intellectual emptiness and helpless-
ness. Petrovický presented an ancient story as a sovereign political tragedy of a 
man caught between the powerful gears of history.

Interestingly, the dramas Marína Havranová and Herodes and Herodias were also 
staged by the Bratislava SND shortly following their runs at the Martin Theater. 
Both productions were directed by Karol L. Zachar. He was a director of optimis-
tic productions, and strictly avoided political associations. In his rendition, Marína 
Havranová (premiere November 30, 1968) was just a tragic story of a brave Slovak 
woman willing to sacrifice her life for the national rights struggle. There was no 
intended thematic overlap with the current political tensions, which on the other 
hand, Vajdička had been able to capture in Martin. The production of Herod and 
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Herodias (premiere March 1, 1970) also showed a discrepancy between Zachar‘s 
harmonious worldview and the political theme of Hviezdoslav’s play. He conceived 
the bloody drama as a view of the social decline of human beings. Ján Jaborník 
aptly characterized Zachar’s approach when he wrote that the director saw each 
of the dramatic characters “primarily as a human being, and not as one who pulls 
the strings or a victim of power mechanisms” (Jaborník 2009). In both productions, 
there was no political resonance with contemporary social discourse. For this rea-
son, none of those productions has left its mark on the history of Slovak theatre, 
unlike the social gestures of the Martin Theatre.

Hidden Messages Between the Lines in the Productions Directed by Karol 
Spišák
The Regional Theatre in Nitra went through a period of uncertainty during 

the 1960s. Over that decade, essential directors and actors left the theatre, and 
the theatre stagnated. The new artistic director, the young director Karol Spišák, 
failed to establish a consistent artistic profile of the theatre. However, he man-
aged to stage three productions that resonated with the contemporary context and 
demonstrated many artistic qualities despite the tense political situation. Spišák 
produced Karel Čapek‘s anti-militarist play Mother in the autumn of 1968 (premiere 
October 26, 1968). The author wrote it in 1938 as a warning of the danger of the 
impending war. The main character is a mother who has lost all her relatives in the 
war and has only one son still alive. She prevents him from going to the battlefield 
out of principle. However, at the end of the play, as soon as she learns that the 
enemy is bombing a school where innocent children are dying, she gives her son 
a weapon and sends him off to certain death. Čapek interpreted the idea that the 
interest of higher entities always prevails over the efforts of the individual through 
a modern variation of the ancient myth of Niobe. Moreover, one will always raise a 
weapon against acts of inhumanity, The play Mother points to the man‘s duty to de-
fend his freedom and the earthliness of human existence. Such was the ideologi-
cal power of Spišák’s production. He remained faithful to the text and its message. 
The production officially premiered on the 50th anniversary of the establishment of 
Czechoslovakia. However, in the wake of the political situation arising in August, it 
did not appear just as a historical reminder but as an acute warning of the state 
of society. In March the following year, many were surprised by Spišák‘s drama-
turgical choice: he decided to produce the almost forgotten play The Death of Ďurko 
Langsfeld by the Slovak realist playwright Jozef Gregor Tajovský (premiere March 
15, 1969). The play depicted the stories of participants in public uprisings in the 
revolutionary years 1848–1849. The author introduced a young idealist struggling 
for the independence of his homeland in the title character. Ďurko Langsfeld, a 
teacher from Sučany, proudly opposed the Hungarian oppression of his nation to 
his last breath. Tajovský aimed to show the sacrifices made by national awaken-
ers and to highlight their commitment to the building of national identity and state-
hood. The playwright Ján Laca radically shortened the text and concentrated on 
the theme of a hero coming from the ranks of the common people. A large cross 
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occupied the central part of the stage pointing to Ďurko‘s idealistic sacrifice as a 
clear analogy to the torture leading to the saints’ martyrdom. But not only them: 
through the character of Ďurko Langsfeld the director created an apparent refer-
ence to the modern hero of Czechoslovak history – Ján Palach, In January 1969, 
a student of history set himself on fire in the Prague city centre in protest of the 
occupation. His act aimed to awaken the nation from its passive endurance of 
the occupation. The production was a clear reference to his heroic act. Although 
it could not have been written in the theatre programme or the reviews, the audi-
ence undoubtedly detected this parallel. “There is more than just crucifixion in the 
heroic obscenity, so magically softened by the lyricism of František Kovár‘s boyish 
expression. There is a belief in the resurrection in the form of the younger brother 
Janko, or Paľo, Danka, Zuzka, and many others. The director effectively pinpointed 
the new dimension of Ďurko’s death at the end of the play. When Ďurko was be-
ing dragged to the execution, the citizens of Sučany began to sing Who is Burning for 
Truth [Kto za pravdu horí] (a Slovak song from the mid-19th century unofficially fulfilling 
the role of the Slovak national anthem, author’s note). Voices from other prison 
cells and eventually everyone in the fortress joined in the song. The Hungarians 
shouted at the singing crowd, threatened and beat them, but the singing only be-
came more apparent and more powerful, and it overcame the rattling of weapons” 
(Fehér 1969). 

The third play in the unofficial trilogy of productions in which Karol Spišák 
found an evident harmony with the current events, based on classical texts, was 
the philosophical drama of Július Barč-Ivan The Unknown (premiere October 11, 
1969). The author presents a model situation: the Unknown comes to the city and 
wins the sympathy of the people and the respect of mercenaries. The play is set 
at the town hall over one night. The elite of the city discuss the Unknown. They 
fight among themselves for power over the city f- a matter of life and death. The 
original drama could be interpreted in several ways. The author did not indicate 
whether the Unknown was a god who descended on earth or just an ordinary con 
man. However, Spišák saw him as a positive force, a man who gave the citizens 
hope for life better than the life they knew before, in a city run by autocratic poli-
ticians. His power, then, did not lie in supernatural power but in the power of the 
ideas he preached. Therefore, it was dangerous for the city’s political leaders. The 
focus of Spišák’s directing revealed the methods of the power struggle and the 
mechanisms of cabinet politics. Based on historical reviews, we can hypothesize 
that Spišák interpreted the role of the Unknown (who never entered the stage, he 
is a character only talked about) as Alexander Dubček. He brought hope for more 
liberal living conditions in Czechoslovakia with his followers. Brezhnev ordered the 
occupation to put an end to the ensuing development. There were clear parallels 
between the author‘s story and real life politics.

The protest of Slovak theatregoers did not manifest itself only in the theatres 
mentioned above. Many other artists, being they directors, dramaturges or play-
wrights, also openly expressed their disagreement with the political events in their 
works. However, the openness of those theatrical statements was soon violently 
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suppressed. Conservative, pro-Moscow politicians took the lead in Czechoslovakia, 
and the normalisation era began. The new political elite tried to return to the con-
ditions that prevailed in the country before the revitalising Prague Spring. Although 
the freedom of speech was suppressed for twenty-one years, theatre became the 
liveliest artistic platform voicing criticism of the political establishment until the fall 
of the communist regime.
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Резюме

Така нареченият „социализъм с човешко лице“ беше опит да се демок-
ратизира комунистическата система, която определя историята на ко-
мунистическа Чехословакия през 1968 г. Но Съветският съюз е против 
тези политически тенденции. Затова през нощта на 20-и срещу 21-ви 
август 1968 г., Чехословакия неочаквано е нападната от пет държави от 
Варшавския договор. Целта им е да подтиснат „случващата се“ контраре-
волюция. Гражданите се опълчват на инвазията и изразяват гласно проте-
ста си по улиците срещу най-мащабната военна операция в Европа след 
Втората световна война. Театралите незабавно отразяват съпротивата 
и антагонизма към нашествието в творбите си. Почти нито една от съз-
дадените творби не е просто повърхностна опозиция срещу окупацията. 
Отношението си към случилото се през август 1968 г. театралните тво-
рци изразяват единствено чрез думите в пиесите на класически и съвре-
менни автори. Те успяват да намерят нови връзки в сюжетните линии и 
темите, чрез които да отразят ситуацията в страната. Първата такава 
реакция е постановката на поемите Кървавите сонети и Рейчъл, написани от 
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Павол Оршаг Хвиездослав, чиято премиера е в началото на театралния се-
зон през есента на 1968 г. (07.09.1968 г.). Йозеф Будски режисира стихове-
те като открит артистичен жест и ги представя с актьорите само след 
няколко дни репетиции. В своята интерпретация Будски и изпълнителите 
изразяват оригиналния смисъл на поемите – отвращение към насилието, 
извършено върху забравения от Бога словашки народ. Други театрални 
творци работят върху подобни политически продукции с изрични препрат-
ки, вплетени между репликите, които публиката бързо успява да дешифри-
ра. Театралните творци описват неочакваната ситуация в Чехословакия 
чрез сюжетите на текстовете, действията на театралните персона-
жи, мизансцена и сценографията. Кризата кара изпълнители от студийни 
театри и автори да напишат пиеси със скрити послания, споменаващи 
августовската окупация. Въпреки това, откритостта на тяхното изразя-
ване довежда до забрана на много театрални творци, а няколко театри са 
затворени по политически причини. Настоящото проучване има за цел да 
обобщи историческите връзки на окупацията на Чехословакия и да комен-
тира накратко няколко от основните театрални постановки, които имат 
пряко отношение към тогавашния политически климат.
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Introduction
The paper is a part of broader collective research projects on Bulgarian 

theatre culture during the 20th Century (Yordanov, Popiliev, Nikolova, Decheva, 
Spassova 2011, Bratoeva-Darakchieva, Genova, Levi; Spassova-Dikova, Stoilova-
Doncheva, Tasheva, Traykova 2019)2. Here the special focus is on the Theatre 

1  Joanna Spassova-Dikova, PhD, is α Professor at the Department of Theatre, Institute of Art Studies, Bulgarian Academy 
of Sciences since 1993. In 1992 she defended her PhD thesis at the St. Petersburg State Institute of Theatre, Music and 
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books: About Two Actors’ Constellations (2004); Bulgarian Theatre between the Two World Wars during the 20th Century 
( V. αIV in co-authorship, 2011); Melpomene behind the Iron Curtain. Part I. National Theatre: Canons and Resistances 
(2015); Bulgarian 20th Century in arts and culture (in co-authorship,  2019); The Actor and the Memory (in co-authorship, 
2020) as well as numerous studies and articles on theatre in specialised encyclopedias and periodicals in Bulgaria and 
abroad. She is a lecturer at various universities, leader and coordinator of scientific projects both in Bulgaria and abroad.

E-mail: joanasd@yahoo.co.uk
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Procedure BG010M2OP001-1.001-0001. Project: “Creation and development of “Heritage BG” Centre 
of Excellence”; the Bulgarian Ministry of Education and Science under Cultural and Historical 
Heritage, National Memory and Social Development National Research Program, approved by DCM 
No. 577 of 17 August 2018; the Bulgarian National Science Fund at the Ministry of Education 
and Science. Project: Film Culture, Arts and National Images. Bulgaria 1920–1940. (Contract № 
KP-06-N60/6 of 16.11.2021); European Commision. Education, Audiovisual and Culture Executive 
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for Young Audiences (TYA) in Bulgaria and its transitions from amateurism to 
professionalization. 

I would like to start with a very explicit quotation from the American-Jewish 
director and playwright Moses Goldberg in his comprehensive book on Children’s 
theatre as a philosophy and a method: “The children’s theatre is a theatre where 
no distinction is made on the basis of economic class, race, sex, religion, or na-
tional origin; it is attended by a complete cross section of the population. This the-
atre brings joy to its audience and also helps them to become better human be-
ings. And it does all this with only a fraction of the critical notice, financial outlay, or 
community support […]. The children’s theatre is a theatre with little prestige [...]” 
(Goldberg 1974: 3). The idea is that theatre for children is usually undervalued and 
there is a lack of understanding of its importance for the cultural development of 
the entire society. Since the theme of this volume is Art and Society, I have decided 
to present some aspects of the development of Bulgarian theatre for children and 
young people. 

The question about what constitutes the difference between theatres for chil-
dren and adults is one of prime importance. According to the Russian actor and 
director Konstantin S. Stanislavsky’s well-known opinion, one needs to perform 
the same way for children as for adults, only be much better, more refined, more 
cultural and more perfect. These words became popular worldwide, after being 
mentioned by the Russian-Jewish writer Sammuil Marshak in his speech at the 
London International Conference on Theatre History in 1955 (Marshak 1971: 137). 
I will continue with Goldberg who writes: “Children’s theatre’ is basically the same 
as ‘adult theatre’. There is, however, a special set of historical traditions, goals, 
and technical emphases which constitute a sub-group of theatrical experiences 
– those intended for an audience of children. Besides the age group of its target 
audience, the only real significant differences between this sub-group of theatre 
experiences and the traditional adult theatre, are the strong philosophical ide-
als which underlie it” (Goldberg 1974: xii). The topic is difficult enough due to its 
enormous scope. First of all, we are talking about different art forms offering pro-
ductions aimed at young audiences including drama theatre, ballet, opera, pup-
petry, dance, circus, interactive theatre, street performance, and many others. 
Furthermore, there is one basic ambiguity. By simply referring to ‘Children’s thea-
tre’, it is possible to envisage:

1. amateur performances with children’s performers (usually staged for chil-
dren and their relatives); 

2. theatre for children, in which professional theatres are doing special per-
formances for the young audiences. Here the possibility of involving children as 
performers is not excluded.  

This distinction is the reason I have preferred the term “Theatre for Young 
Audiences” (TYA), which indicates more clearly that the second type of ‘Children’s 
theatre’ is the subject of discussion. But here, although the target group is known, 

Agency. Jean Monnet Activities. ERASMUS+ Programme. Project “European Modernism in 
Performance Arts and Theories” (EMPATH), No. 619642-EPP-1-2020-1-BG-EPPJMO-MODULE.
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the theme remains quite extensive. There is theatre for babies and toddlers (up 
to 4 years), for children in preschool and school age, teenagers, students, etc. 
Therefore, I shall try to concentrate, without the ambition to be exhaustive, on of-
fering some highlights on the beginning of the professional TYA in Bulgaria, consid-
ering all groups of young audiences and the social importance of these initiatives. 

A brief historical background
The historical roots of Children’s theatre in Bulgaria could be traced back to 

several different directions. I am not going to refer to rituals, home theatres, the-
atrical games, etc. I will only mention that of importance for many researchers of 
Children’s theatre and of puppet theatre in particular, a territory that is much bet-
ter investigated, are the wandering Turkish Ortaoyunu artists who danced and played 
various improvised sketches, and the Karagözcü artists (puppet-players) and their 
theatre of shadows. Other roots are also found in the school celebrations during 
the Revival in the 19th century and in some chitalishta3 performances (See Sinigerska 
1988; Vladova 1997; Malenov 2011; Kamenova 2018). According to the researcher 
Elena Vladova some of the first professional puppeteers, in the sense that these 
street artists used to make a living by such performances, existed as early as the 
1890s, when the ‘coffer theatre’ appeared. Stick puppets were poked through thin 
tubes on the lid of a small coffer or chair and moved by the threads tied to them. 
A daire (tambourine), laterna (street-organ) or gadulka (fiddle) was used to provide 
background music. Among the famous characters in South-Eastern Bulgaria were 
Karakolyo and Penka. Popular in North-Eastern Bulgaria were the rag puppets 
Racho and Deshka, made by Neno Milchev, considered to be the first Bulgarian 
“professional” puppet-player and bear-trainer from Gabrovo (Vladova 1997: 65).

The spectators of those various street, square, home, classroom, chitalishte 
amateur theatre performances were both adults and children. Performances were 
often not intended for young audience but it was mainly through them that children 
managed to get access  to theatre art. An important factor for the Europeanisation 
and professionalization of the TYA was the European Puppet Theatre, which en-
tered our country through the touring professional companies at the end of the 19th 
and the beginning of the 20th century. Again, it was not specifically aimed at the 
children audience. One of the first groups seen by the Bulgarian audience was 
that of the English puppet-player Thomas Holden. On 30th of June 1892 two per-
formances were shown at Luxembourg Theatre, included in the programme of the 
Plovdiv International Fair. One of them was presented during the day: “Because 
of the small children whose parents cannot take them to the theatre at night” 
(Balkanska zora 1892). A decade later, the Czech puppet art, popular in Europe, 
reached the Bulgarian audiences thanks to the Prošek brothers. They arrived in 

3  According to Art. 2. (1) of the Zakon za narodnite chitalishta (Law of the Communal Cultural-
Educational Centres Chitalishta) the chitalishta are: “traditional self-governing Bulgarian cultural-
educational associations in the settlements, which also perform state cultural-educational tasks. 
All individuals, regardless of age and gender, political or religious beliefs and ethnic identity, can 
participate in their activities” (Zakon za narodnite chitalishta).
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Bulgaria in the second half of the 19th century and remained in the country for the 
rest of their lives. In 1884, the brothers established the Prošek brothers Brewery in 
Sofia, where in 1903 they founded a puppet theatre for adults at the Czech Society, 
which was housed in one of the halls of the factory. That was the first specially 
equipped puppet theatre in Bulgaria with 200 seats. The opening took place on 
17.04.1904 with the show Oldřich and Božena (Yubileen almanah na chehite v Balgaria 
1868–1928 1928: 34). In the following years, classical pieces, including works by 
Shakespeare, Goethe, Czech plays, and Bulgarian folk tales, were performed with 
puppets and achieved great success. The performances were played in Czech and 
Bulgarian. The way of developing the national puppet theatre by absorbing models 
imported from Europe was open. 

Sofia Puppet Theatre
The professional theatre, in its different genres, was redirected to the young-

er audience only after the First World War. Performances produced especially 
for children’s audience by professional artists appeared thanks to the efforts of a 
number of actors from the National Theatre, musicians, artists, writers, and crit-
ics. The aspiration of the Bulgarian intellectuals, educated mainly in Europe, was 
to introduce modern methods in the education and emancipation of the Bulgarian 
society, the different social strata, and age groups, with its goal being the forma-
tion of new aesthetic tastes as well as audiences capable of understanding the 
contemporary artistic quests and phenomena. Some researchers indicate that the 
first Bulgarian puppet show was Vikat ni v Zhivota (They call us into life), performed at the 
Military Club during the Spring Carnival Ball, organized by the House of Arts and 
Press on the occasion of the Day of Arts on 8 March 1924. The preparation of the 
performance was entrusted to Kupchinkata na Brambazatsite Orchestra. Its members 
were Aleksandar Bozhinov – daire, Sirak Skitnik – tarambuka, Boris Denev – kaval 
and tamboura, Konstantin Shtarkelov – drum, and Nikola Tanev – playing two spoons 
instead of castanets. Occasionally, they were joined by Iliya Beshkov and Pencho 
Georgiev (Vladova 1997: 101-102) (Ill. 1, 2). This event led to the foundation of the 
first professional puppet theatre in the hall of Slavyanska Beseda Chitalishte in 1924, on 
the initiative of the architect Atanas Donkov. Actors from the National Theatre were 
invited: Yordan Cherkezov, Mara Penkova, Zoya Sharankova, Konstantin Kisimov, 
and others. Some of them had attended Isaac Daniel’s Theatr Studia and the school 
of Konstantin Sagaev. Elisaveta Konsulova-Vazova was also among the founders of 
the theatre. The main character in the performances, the majority of them for chil-
dren, was Glavcho. Stefan L. Kostov, Yordan Cherkezov, Georgi Raychev, Dimitar 
Stoyanov and others began to write and translate works for the theatre. In 1942, 
the actress Mara Penkova was sent by the Ministry of National Education to study 
puppet theatre in Frankfurt, Germany. After her return in 1945, by Letter No. III 
9445/06.06.1945 of the Ministry of Propaganda (Vandov, Gyuleva, Dimitrova 2006: 
12), a Children’s Puppet Theatre was founded under her guidance. In 1948, it ac-
quired the status of a state theatre. This event marked the end of the initial stage 
of the nationalization of the professional puppet theatre for children in Bulgaria (Ill. 
3, 4).



222

The National Theatre and the Theatre for Children
Meanwhile, the professional drama theatre for children came into existence 

thanks to the efforts of some of the actors of the National Theatre as well as 
other actors of performing arts. They set up theatre schools for children such as 
the Bulgarian Drama School with Konstantin Sagaev’s Theatre for Children and 
Adolescents, Pesha Radoev’s Children’s Ballet School, Russka Koleva’s Dance 
School, and others. In them, performances were produced especially for the young 
spectators, in which children and, sometimes, professional actors participated. In 
1926, Teatara na Mladite (Theatre of the Young) was established at the National Theatre. 
The first performance was Snezhnata Tsarkinya (The Snow Queen), based on the story by 
H. Andersen. In it, actors from the National Theatre performed together with the stu-
dents from the Dramatic School at the National Theatre founded in 1925 by Nikolay 
O. Massalitinov. Directors were Ekaterina Krasnopolska and N. Massalitinov. Until 
the Second World War, more than 40 works were specifically written and staged 
at Teatara na Mladite (Theatre of the Young). The majority of them were dramatizations of 
Bulgarian and foreign fairy tales and legends but there were also works by play-
wrights (Vandov, Karakostova, Garchev, Galabova, Konstantinov 2004: 194-373). 
The performances were directed mainly by Boris Borozanov, Yordan Sveshtarov, 
Hrisan Tsankov, and Nikolay O. Massalitinov (Ill. 5).

National Theatre for the Youth
In January 1945, Detski Naroden Teatar (Children’s National Theatre) was opened as a 

department of the National Theatre under the direction of the theatre artist Petar 
K. Stoychev. The decision for the establishment of the theatre had already been 
taken as early as October 1944. The first performance was Puss in Boots by Nina 
Stoicheva-Danchova, adapted from Charles Perrault’s tale. The first plays were 
adaptations of popular fairy tales. The initial theatre company included 9 actors. 
The repertoire was limited. The first year only three children’s plays were per-
formed, although the theatre targeted mainly children audiences and had to meet 
the needs of preschool and primary school kids. The main reason was that the 
performances were presented in Theatre Balkan, whose stage was shared by the 
National Theatre, the Children’s Theatre and the National Opera (Vandova, Vandov 
2015: 7-9). In 1946 the theatre became an independent state institution under 
the name Naroden teatar za Mladezhta (National Theatre for the Youth). The opening perfor-
mance of the season was The Miser by Jean Molière. Directors of the theatre were 
Nina Stoicheva-Danchova, Nikola Ikonomov, Grisha Ostrovski, Nikolai Massalitinov, 
Georgi Kostov, Vladimir Poljanov, Lumdila Atanasova and others. In the mid-1940s, 
the long-term process of professionalization and institutionalization of the chil-
dren’s theatre in Bulgaria was completed, and the idea of joining the modern 
European cultural traditions in the field of performing arts was put into practice.
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1. Alexander Bozhinov. Kupchinkata na Brambazacite. – 
Маска [Maska], № 2, 8 March, 1924. 

2. Painting by Boris Denev of the performance 
Vikat ni v jivota (They Call Us in Life), owned 
by National Gallery of Art
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3. Letter № III 9445 / 06.06.1945 of the Ministry of 
Propaganda. Archive of the Puppet Theatre

4. Patenceto (The Duckling) by N. Gernet and T. Gurevich, dir. Mara 
Penkova, Sofia Puppet Theatre, 1949. Archive of the Puppet Theatre
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5. Tzarkinja Bisser (Princess Bisser) by N. Milosheva, directed by Boris 
Borozanov, National Theatre, 1941. Archive of the National Theatre Ivan 
Vasov
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Резюме 

Статията е част от по-голямо изследване на българската театрална кул-
тура през XX век. Във фокуса на внимание попада театърът за млади публи-
ки в България по пътя от самодейност към професионализация, с идеята да 
се приобщи българското общество към съвременните европейски култур-
ни традиции в областта на сценичните изкуства. Дадена е кратка пред-
история на развитието на театъра за деца в България. Професионалният 
театър се ориентира към младите публики едва след Първата световна 
война. Стремежът на българските интелектуалци е въвеждането на съ-
временни методи във възпитанието и еманципацията на българското об-
щество, на различни социални слоеве и възрастови групи. В текста се про-
следява създаването на Столичен куклен театър, Театър на младите към 
Народния театър, Детски народен театър, Народен театър за младежта 
като част от специални културни политики.
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Abstract: In the history of modern Slovakia, the latter half of the 1960s (then part of the Czechoslovak 
Socialist Republic – the CSSR) is associated with political liberation, its climax being the so-called 
Prague Spring (1967–1968). Hopes for the democratisation of society were dashed by the allied 
troops of the Warsaw Pact invading Czechoslovakia in August 1968, which overturned the efforts at 
introducing political and social reforms and resulted in a retrograde process known as normalisation. 
The present study focuses on the impact of the turbulent atmosphere at the turn of the 1960s and 
1970s on Slovak opera production and staging practice.

Keywords: Slovak opera theatre, Opera of the Slovak National Theatre, Prague Spring, invasion, 
normalisation 

Ключови думи: Словашки оперетен театър, Операта на Словашкия народен театър, 
Пражка пролет, инвазия, нормализация

Following the 1950s, a period associated with the harshly repressive enforce-
ment of communist ideology in the history of Czechoslovakia, is a process of a 
gradual political thaw began in the early 1960s, culminating in a brief period known 
as the Prague Spring. In January 1968, a meeting of the Central Committee of the 
Communist Party of Czechoslovakia (CC CPC) sanctified the path towards a funda-
mental reform of the Soviet-style socialism. Among the most distinct features of the 
“socialism with a human face”, as the humanised system is euphemistically called, 
were the abolition of censorship, the declaration of religious freedom of religion and 
the opening of the possibility for citizens to travel abroad. In April 1968, the Action 
Programme of the Communist Party of Czechoslovakia was adopted, which concerned the re-
covery of the political, economic, social, and cultural systems. However, it was not 
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Poetics); Napнsal som maliиkъ opierku: premeny komornej opery na Slovensku (2018) (I’ve written a Little Opera: the 
Transformations of Chamber Opera in Slovakia). Editor-in-chief of the scientific journal Slovenské divadlo/Slovak Theatre. 
President of the Slovak section of AICT. 
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yet the radical turn that Czechoslovakia experienced after the events of November 
1989, when the totalitarian power of the communist party was conclusively abol-
ished and the path to democracy established. As the Slovak historian Stanislav 
Sikora explains, in the 1960s “reformist or progressive communists had to recog-
nise the situation in the Soviet bloc, where forces representing the militant Marxist-
Leninist dogmatis [...] as well as their conservative allies in the Communist Party of 
Czechoslovakia (CPC) were in power. [...] The Action Programme of the Communist 
Party of Czechoslovakia respected all the basic systemic elements and dogmas of 
Marxism-Leninism, but embodied them in a new, humane, and democratic way... ” 
(Sikora 2019: 18). 

Moscow categorically rejected the Action Programme of the Communist Party 
of Czechoslovakia and on the night of 20–21 August 1968, the allied troops of 
the Warsaw Pact entered Czechoslovakia. In the days that followed, negotiations 
between the top Czechoslovak political leaders and the Soviet side took place in 
Moscow. The Moscow Protocol signed there is seen as the beginning of the end of the 
democratisation processes in the Communist Party of Czechoslovakia. In October 
1968, the National Assembly of the Czechoslovak Socialist Republic passed a law 
on the temporary stay of the Soviet troops in Czechoslovakia, thus legalising the 
invasion. This was followed by the restoration of the communist party’s position in 
society and returning power to the conservative part of the communist party poten-
tates. Vetting and purges were part of the process, with real and alleged reformists 
being removed from the leading positions in the mass media, the judiciary, and cul-
tural, social, and political organisations. With the document Lessons from the Crisis in the 
Party and in Society after the 13th Congress of the Communist Party of Czechoslovakia in December 
1970, the communist party officially rejected the revival process of the previous 
years and returned society to the Moscow-approved methods of building socialism. 
In this turbulent period, Slovak theatre fulfilled one of the important missions of art 
– it functioned as a seismogram of the state of social consciousness. Our paper 
focuses on the operatic component of Slovak theatre culture. It remains a fact that 
resistance to the invasion in this art form was not as vigorous and unambiguously 
obvious as in drama, but the call for freedom sounded clearly from both authors and 
producers and found empathetic recipients in both professional and lay audiences.

In the productions of the prime national opera house, the Slovak National 
Theatre Opera (SND) in Bratislava, politically engaged motifs may be found in the 
new Slovak operas Biela nemoc [The White Plague] by Tibor Andrašovan (1968) and 
Cisárove nové šaty [The Emperor’s New Clothes] by Juraj Beneš (1969), as well as in the 
productions of Bohuslav Martinů’s The Greek Passion (1969) and Beethoven’s Fidelio 
(1970). However, already in an earlier, theatrically and musically remarkable produc-
tion of Giancarlo Menotti’s opera The Consul (1966), the theatre critic and historian 
Jaroslav Blaho read “a metaphorical expression of the position of man in the con-
temporary world, a world of totalitarian regimes, monstrous bureaucracy and un-
communicativeness in interpersonal relations” (J. Blaho 1966). In the deliverance of 
one of the characters who managed to escape to the “promised” land, he saw “a 
ray of Menottian optimism that believes in breaking through the barriers of unfree-
dom and alienation – of course, in perspective” (J. Blaho 1966). However, although 
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the production resonated positively with most critics and with the opening night audi-
ence, the reruns were poorly attended (the SND Opera was experiencing an ongo-
ing audience crisis at that time), so The Consul remained in the repertoire for only a 
year (closing night on 30 April 1967). One can assume that a few months later the 
production portraying the monstrous and absurd totalitarian bureaucratic machine 
with Kafkaesque suggestiveness, would have achieved a significantly greater re-
sponse from the audience.

The validity of this hypothesis is indicated by the audience’s reaction to the 
opus by contemporary Slovak composer Tibor Andrašovan, The White Plague, setting 
to music Karel Čapek’s eponymous play. Although in the context of Slovak opera, 
Andrašovan’s work is not among the best opuses (for the most part, critical objec-
tions were raised with respect to the composer’s submissiveness to the excellent 
libretto by Jozef Budský, which resulted in the illustrative nature of the music), the 
audience responded to The White Plague with a receptivity surpassing the usual interest 
in contemporary pieces, whether of domestic or foreign provenance. Although the 
work about the danger of absolute power was composed before the August events2, 
i.e., the authors of music and libretto were not influenced by specific political moti-
vations when composing it, at the time of the stage premiere, on 28 October 1968 
(i.e., on the day of the celebration of the 50th anniversary of the founding of the 
Czechoslovak Republic and two months after the beginning of the invasion), it took 
on new social dimensions. In the autumn of 1968, the normalisation processes were 
just getting under way, and freedom of the press still formally existed 3, which made 
it possible for some reviewers to be quite outspoken about the work’s current over-
laps or its reception by the audience. Critic Jana Hrubá highlighted her text with the 
sentence: “A more topical theme for the atmosphere of these days would be hard 
to find” (Hrubá 1968: 4). Even one of the sharpest opponents of Andrašovan’s mu-
sic-theatre poetics, critic Ladislav Čavojský, stated that “Čapek’s ideas, even in this 
more diluted than concentrated form, evoked a significant response. The well-known 
events of August, which provoked fear of a new “white plague”, gave the work an 
extraordinary topicality” (Čavojský 1969: 7). 

The attributes of pressing topicality were also met by the successive original 
opera project of the Slovak National Theatre, the production of the debut opera by 
the young Slovak composer Juraj Beneš, The Emperor’s New Clothes, which premiered 
on 29 March 1969. In addition to the undeniable qualities of the operatic piece, 
the positive reactions of the critics and the extremely receptive response of the 
audience reflected the pressing social resonance of the theme. Reviewer Anna 
Kovářová wrote: “Beneš’ musical theatre should be seen by as many people as 
possible. The play makes people think and asks them questions that are not directly 
voiced on stage. How can such stupidity be tolerated? Where does stupidity end and 

2  The libretto for the opera was written in 1958.
3  On 13 September 1968, the National Assembly passed Act No. 127 on emergency measures 
to control the mass media, and the Office of Press and Information was set up under the Prime 
Minister’s Office. Censorship was reintroduced by a resolution of the Central Committee of the 
Communist Party of Czechoslovakia, of 14–17 November 1968.
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evil begin? Why would an artist turn into a henchman? Is a shred of truth and beauty 
enough to save humanity? – And provokes man to shout at the top of his voice: “The 
king is naked!” (Kovářová 1969: 5). Musicologist Igor Vajda paraphrased a telling 
quote by Jêrome de Courvoisier – the main character of Romain Rolland’s play The 
Game of Love and Death (and of the eponymous opera by Beneš’ teacher Ján Cikker) to 
express his own attitude: “The love of truth is the only one that never disappoints... 
However, in recent years, we have learnt that we must be prepared to give up eve-
rything that belongs to us from one day to the next: wealth, honour, happiness, love, 
work, and life...” (Vajda 1969: 249).

Unlike Andrašovan’s Biela nemoc, Beneš’ opera Cisárove nové šaty was received 
with almost unanimous enthusiasm by the professional community, who praised it 
as “the first truly modern and contemporary work in Slovak music-drama literature” 
(J. Blaho 1969: 5). The young composer conceived it as a combined operatic-pan-
tomime-dramatic form, based on the anti-psychological principle of theatre within 
the theatre. To the well-known figures from Andersen’s fairy tale – the Emperor, the 
three ministers and the three tailors – Beneš added the figure of the Woman, who 
recited a symbolist text, and also the Mime, whose interpretation he left to future 
theatre makers. The lines of Andersen’s fairy tale and Beneš’ Woman intersect in 
the penultimate scene: it is the Woman who, with her childishly spontaneous laugh-
ter, cries out that the Emperor is naked. In this situation, Beneš had a tailor’s dummy 
(labelled “anti-person” in the piano lift) executed and carried off stage to the sound 
of a funeral march. 

Although everything would point to it, the opera Cisárove nové šaty was not the 
composer’s reaction to invasion. Beneš composed the opera in 1966 and his origi-
nal motivation was theatrical-experimental, with no specific political-critical ambi-
tions. A clearly legible reference to the present, which the audience understood 
very well, was only introduced to the piece by its first theatre producer, the director 
Július Gyermek. In his concept, the Woman embodied the truth, which was killed 
and silenced multiple times, and yet, remained eternally alive. When the tailors 
stabbed her with a large needle on the Emperor’s order, the Mime, who in the pro-
duction underwent a transformation from jester to footman down to “man as such” 
(der Mensch an Sich), tried in vain to bring her back to life. He was about to give 
up when he remembered having a bell of the shape of a heart tucked away in his 
breast pocket. He rang it near the woman’s face, she woke up, took the bell from 
the Mime, gently clutched it, and then offered it to the audiences. “For the ‘voice 
of truth’ gives her the most precious thing a man can get, and that is hope. It’s just 
a timid clanging voice that seems to be telling her... You are, you live, and you see 
because you know the voice of truth. Therefore, keep on hoping and believing!” 
(Gyermek 1969: unpaginated), was the comment made by the director regarding the 
pointing mise-en-scène in an interview published in the programme booklet that, ac-
cording to the recollections of the living contemporaries, often brought tears to the 
eyes of an understanding audience.

The reruns of Gyermek’s 1966 production of Verdi’s Nabucco were also keenly 
received by the audience, especially the famous chorus of the Hebrew slaves (Va, 
pensiero) and the prophecy of Zacharias (Sperate, o figli!). It was this title that opened 
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the first post-August season of 1968/1969, which also won critical acclaim, although 
earlier reviewers had strongly objected to the staging of the work in an abridged and 
edited version by Erich Geiger purchased from the East German publisher Henschel. 
The invasion, however, put the production in a new context and the main idea of the 
opera, the longing for freedom, spoke in a highly topical language. Despite repeated 
attempts to withdraw the title from the repertoire, Gyermek’s production remained 
in the repertoire for thirty years thanks to the unceasing interest of the audiences, it 
saw the fall of the totalitarian regime and hit a record of 420 performances.

Július Gyermek is also to be given credit for another production which – es-
pecially in hindsight, in the historical reflection of the period – resonates as a po-
litically engaged gesture. In Beethoven’s Fidelio, premiered in the sultry atmosphere 
of the emerging vetting process and the re-emergence of totalitarianism (14 March 
1970), he replaced the anachronistic singspiel dialogues from the original play with a 
poetic text by the Slovak writer Dominik Tatarka, having a strong political emphasis. 
It was recited by an actor, called Alter Ego by the director and editor of the piece. 
Although the use of this additionally introduced character throughout the plot was 
not viewed positively by contemporary critics, who objected to the confusing incon-
sistency of the concept, historian Jaroslav Blaho points out that the punchiness and 
topicality of the contemporary words also facilitated this polemic intervention into the 
structure of the work (Blaho 2011: 26). At the same time, the director accentuated 
the timeless message of Beethoven’s opera as a work about the passionate longing 
for freedom by dressing the chorus members in the costumes of the 1970s fashion 
in the final scene whose cantata-like character anticipates the Ode to Joys from the 
Symphony Nr. 9: our contemporary could thus be simultaneously found on stage and 
in the auditorium.

Among the dramaturgical and staging apexes of the SND opera of the 1960s 
was the production of Bohuslav Martinů’s The Greek Passion, which gave the story set 
in the Greek countryside the dimension of a timeless symbolic parable. In addition 
to the qualities of the precursor text, the dramaturgical choice was probably deter-
mined by the social context at the time of the production’s preparation and realisa-
tion. At the same time, as the opera critic and historian Vladimír Blaho4 concludes, 
“it was fortunate that the political establishment did not consider opera as ideologi-
cally dangerous as was the case of theatre. The presentation of a work teeming 
with religious symbols and references to true Christianity did not fit in very well, but 
this was probably offset by the social-critical aspect of the work” (Blaho 2019: 3).

It is likely the case that The Greek Passion could be staged thanks to the fact 
that the premiere of the production took place more than a year after the inva-
sion of Czechoslovakia (9 November 1969) and before the onset of normalisation. 
The opera ran for twenty-five performances until the closing night (6 March 1974). 
According to Vladimír Blaho, the audience’s interest in it was probably not triggered 
by the high artistic quality of the production: “Rather, it can be assumed that pro-
spective viewers were impressed by the title of the work evoking religious issues 

4  Vladimír Blaho is the brother of Jaroslav Blaho.
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at a time when, at the end of the revival process, Christianity was still experiencing 
its renaissance in Czechoslovakia. The Greek Passion was one of the last cries of 
freedom” (Blaho 2019: 3). Jaroslav Blaho agrees with him. In a personality profile 
dedicated to the director Miroslav Fischer, J. Blaho recalls that on the threshold of 
the normalisation the audience perceived The Greek Passion as “a tragic story of a 
charismatic man who wanted love to rule the world. A story perceived by us as a 
metaphor for what we were going through” (Blaho 2012: 30).

In the controversies about opera theatre, a question repeatedly arises whether 
and to what extent opera can respond to socio-political catastrophes. For the most 
part, operatic scores are significantly slower in taking than dramatic works, hence 
their reduced potential to flexibly reflect a particular social problem. Another factor 
that comes into play is the specific nature of the material with which opera works 
– unlike drama, its main means of expression is music, which defies literalism and 
the illustrative. On the other hand, opera offers a wide scope for metaphorical ex-
pression. It was precisely this potential that Slovak theatre professionals tapped into 
during the turbulent period at the turn of the 1960s and 1970s, and – as we have 
attempted to prove in this study – they found like-minded recipients of their ideas 
in the auditorium.
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Резюме

В историята на Чехословакия 60-те години на ХХ век се свързват с 
политическа свобода, която кулминира в т.нар. Пражка пролет (1967–
1968). Демократизацията на обществото се отразява и в изкуството, 
което след идеологическите окови на 50-те години на ХХ век, отново 
може да се изразява по-свободно и да се развива в по-тесен контакт със 
западноевропейската култура. Надеждата, че социализмът може да има 
човешко лице, е попарена през август 1968 г. от съюзническите войски на 
Варшавския договор, които нахлуват в Чехословакия. Настоящата статия 
се фокусира върху отражението на тази бурна атмосфера в словашката 
оперна продукция и сценична практика. Въз основа на анализ на съвременни 
по онова време словашки опери и избрани оперни продукции с политико-
критичен контекст, както и на анализ на възприемането им от публиката 
в съвременната преса и в по-късни театрални и музиковедски текстове, 
авторката стига до извода, че въпреки че съпротивата срещу нашествието 
не е била толкова силно изразена в операта, колкото в другите форми 
на изкуството, призивът за свобода в нея е звучал достатъчно ясно и е 
открил съпричастни реципиенти както сред обикновената, така и сред 
професионалната публика.
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Българската драма започва да се формира след средата на XIX век – 
време на търсене на модели за национална идентификация, и това спомага 
от самото си начало тя да бъде осъзната като обща практика, обединя-
ваща в единна принадлежност отделните драматургични произведения. По 
този начин от самото си раждане българската драматургия е силно обсе-
бена от идеята, че трябва да допринесе за изграждането на национално 
съзнание. Разбира се, това е предопределено от духа на епохата, изпълнена 
с националистичен кипеж, но тази „травма при раждането“ на българска-
та драма ще я съпровожда през годините на нейното развитие. „Травмата 
при раждането“ се проявява в склонността темите, сюжетите и персо-
нажите да бъдат разбираеми най-вече чрез позоваването на националния 
исторически разказ или през опцията на актуалните проблеми на обще-
ството. Подобно позоваване носи ценностното признание за драматур-
гията и театъра, които играят съществена роля в онагледяването пред 
широката публика на националния наратив, който бива реинтерпретиран, 

1  Nikolay Iordanov, DSc., is a Professor at the Institute of Art Studies, Bulgarian academy of sciences, and a part-
time lecturer at the National Academy for Theater & Film Arts (NATFA). His publications include three monographs, co-
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and articles on the theatre theory and practice. He is director of the ‘Via Fest’ Foundation – organizer and curator of the 
International Theatre Festival ‘Varna Summer’ and of the platform ‘World Theatre in Sofia’. Member of the editorial boards 
of ‘Homo Ludens’ Journal and Year book of the NATFA. 
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предаван на следващите поколения и съхраняван като символен капитал. 
Впрочем събирането и подреждането на архив от ценни книги и артефа-
кти е част от интелектуалния кипеж в Европа през целия XIX век. Тогава 
именно канонът – литературен, драматургичен и пр. – започва да се мисли 
преди всичко през опциите на една или друга национална култура. 

Българската драма започва да строи своя канон именно по историче-
ския разказ за българската държавност и съдбата на нацията, а към него 
има циклични завръщания или оттласквания през следващите исторически 
периоди. В този канон с най-голяма сила влизат историческите драми на 
Друмев и Вазов, но ако приближим опцията към възрожденската и следо-
свобожденската ни драматургия, ще видим, че преобладаващата част от 
сюжетите връщат читателя и зрителя към по-близкото или по-далечното 
минало, а действието в повечето случаи клони към разказа за вече позна-
ти за българската публика събития и архетипни фигури – протагонисти/
антагонисти от националния метанаратив. По-късно в годините между 
двете световни войни, когато се преосмисля драматургичното наслед-
ство, литературният критик Владимир Василев и неколкократен директор 
на Народния театър ще заключи: „В миналото имаме произведения като 
Иванко, Хъшове, Борислав и Към пропаст, които са основите на строителство 
на български репертоар…“ (Vasilev 1934). Той обяснява техния успех с па-
триотичния патос, който те носят, но в същото време посочва, че след 
края на войните от второто десетилетие на ХХ век и краха на национал-
ния идеал тяхната реторика няма вече предишната убедителност.

Не само критичният дух на 20-те и 30-те години на миналия век – вре-
ме на преоценка на натрупания национален символен капитал, допринася 
за тази констатация. (Впрочем Владимир Василев пише тази своя статия 
през 1934 г.; 20-те години са много по-радикални в оценките.) По самата 
си същност на възникване и разпространение културата не може да бъде 
затворена в национални рамки. Винаги се появяват питания за валидност-
та на един или друг текст, на едно или друго произведение на изкуството 
извън националния му контекст. Т.е. неизбежно идва въпросът за неговата 
универсалност. Наличието на множество национални канони от ценни про-
изведения поставя този проблем от само себе си. Следват и последващи 
въпроси: Каква е връзката между националното и световното културно 
наследство, какъв е приносът на всяка една национална култура в него? 
Съизмерването с „другите“, със света, е важно преживяване за национал-
ната идентичност, изпълнено със съмнения и противоречия, с гордост и 
предразсъдъци. То транспонира базисните питания на модерното време: 
Какво е класика и съвременност, какво е традиция и новаторство? – по-
стоянно преплитайки националния („ние“, „нашата култура“) и наднацио-
налния („другите“, „Европа“, „светът“) културен хоризонт. Това са фунда-
ментални проблеми за XIX и за XX век. Интелектуализмът на модерността 
търси сдвоената фигура на универсалното и националното като идеал, в 
който се примиряват тези опозиции. 

Тази модерна рефлексия се появява в българския културен контекст 
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още в края на XIX и началото на XX век и негова емблема е кръгът Мисъл. 
В случая е важно да откроим както рязкото отрицание на новопостроен-
ия национален литературен/драматургичен канон, така и желанието на 
Кръга да хвърли мост между националното и универсалното в критериите 
за оценка на културното минало и настояще. Всъщност това е опит да 
се положи различна канонична конструкция, която задава нови художест-
вени правила и критерии в изкуството. Битките на кръга Мисъл с Вазов са 
битки за една различна ценностна йерархия от наложилите се вече в об-
ществото признания за литературна и културна значимост. Това придава 
агонален характер не само на литературния, а и на целия културен живот 
до началото на войните от второто десетилетие на века. Под този знак 
минават публикациите на П.-Тодоровите и Яворовите драми, рецензиите 
за тях, критическите оценки за постановките в Народния театър, исто-
рико-теоретичните статии, които се публикуват. С най-директен и кате-
горичен тон Пенчо Славейков обрисува картината на българския театър 
и драматургия в студията си Национален театър. В нея той предлага един 
дълбоко ироничен сравнителен анализ на Райна княгиня на Войников, Иванко на 
Друмев и Борислав на Вазов, за да установи еднотипни ситуации, мотиви и 
персонажи. След което в духа на естетическите манифести на модерни-
зма предлага наследството да се отхвърли изцяло в името на по-висок ху-
дожествен идеал: „От репертуара на нашия театър трябва да се изхвър-
лят всички български драматически халаванди, от Войникова до Вазова, 
всички Иванковци, Апостоли, Отечества, Към пропасти, Бориславци, в тях 
няма ни език, ни мисъл, ни поезия, ни концепция, ни композиция, ни действие, 
ни живи хора“2 (Slaveykov 1910).

След Първата световна война, когато виждаме сблъсъци на радикал-
ни позиции, започват оживени спорове и за българския литературен канон. 
След публикуването на знаменитата студия на Михаил Арнаудов Канонът на 
българската литература (Arnaudov 1922), която излиза в годините, когато ра-
дикализираното от кризата след войната обществено съзнание настой-
чиво се опитва да осмисли своята културна идентичност, в дебата се 
включват Васил Пундев, Иван Радослав, Боян Пенев, Людмил Стоянов и др. 
Всички те, макар и набързо, коментират и текстовете за театър. Най-
пристрастен в оценките си към българската драматургия е Гео Милев. В 
радикалното си отхвърляне на миналото и настоящето той прилича много 
на П. Славейков: „Дали обаче, имаме български пиеси? Нито една! с изклю-
чение на една: Страхил Страшен Хайдутин от Петко Тодоров; а тъкмо тя няма 
да се играе в Народния Театър: защото българският сюжет е третиран по 
не съвсем български начин – има в нея очевидни влияния от Матерлинк (а 
благодарение на тях, имаме една единствена драма)“3 (Milev 1920). Със съ-
щия жар, както и Славейков, и Г. Милев се противопоставя на запазеното 

2  Правописът е запазен от оригинала.
3  Правописът е запазен от оригинала.
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място на Вазов в българската драматургия, но заедно с него, сарказмът му 
е отправен и към пиесите на Страшимиров: „Плодовете са налице: Ивайло и 
Свекърва… Без парадокс: най-добрите български пиеси; една „историческа“ 
и една „битова“. Защото това е българската драма днес: историческа и 
битова; Вазов и Антон Страшимиров. Пък и това е днес цялата официална 
литература в България“ (Milev 1921). 

През 1930-те години постепенно се смекчават подобни констатации, 
отхвърлящи почти изцяло съществуващото драматургично наследство, а 
и новоизлизащите текстове за театър. В цитираната вече статия на Вл. 
Василев се утвърждават новите драматурзи на междувоенните десетиле-
тия – Рачо Стоянов и Йордан Йовков. В Майстори например критикът вижда 
драма, която е излязла „от рамката на локалния колорит и чрез наблягане 
върху взаимоотношенията и конфликтите е станала и национална, и общо-
човешка“ (Vasilev 1934). Тази логика на полагане на канона и достигане до 
неговата относителна уравновесеност между национална и универсална 
значимост на заглавия и автори е прекъсната от тоталния обществено-
политически обрат след края на Втората световна война. Официалният 
канон на социалистическия реализъм в някакъв смисъл се връща към моде-
ла на възрожденската и следосвобожденската драма, само че историче-
ският разказ, към който неотменно и тя препраща не е националният, а 
интернационалният комунистически наратив. Интересно е да се отбеле-
жи, че дори антидогматичните пиеси на Иван Пейчев Всяка есенна вечер или 
на Иван Радоев Светът е малък, които имат проблеми със съществуващата 
цензура, не излизат от наратива на комунизма, но заменят идеологически-
те клишета с екзистенциална проблематика. 

До края на комунистическия период през 1989 г. съществуват успо-
редно тези две линии, в които по сложен начин се преплитат категориите 
национално и универсално. Драматургията, която се толерира от нормативна-
та естетика, си поставя нелеката задача да впише националния истори-
чески разказ в наративна на комунизма, претендиращ за универсалност. 
Илюзията за универсалност, разбира се, е разколебана силно още след по-
топената в кръв Пражка пролет през 1968 г., но режимът мобилизира всич-
ки идеологически и репресивни ресурси, за да я удържа до своето рухване 
в произведенията на изкуството, получаващи награди и възторжени кри-
тически оценки. Драматургията, която се стреми да излезе от тесни-
те идеологически рамки, всъщност се опитва да съвмести универсалните 
ценности на хуманизма с псевдоуниверсалистката комунистическа визия 
за света и човека. Емблематични в това отношение са пиесите на Георги 
Марков Комунисти, на Стефан Цанев Събота 23, на Иван Радоев Червено и ка-
фяво и др.

Когато се третират сюжети и конфликти от по-далечното истори-
ческо минало – най-показателна в това отношение е драматургията на 
Камен Зидаров (Иван Шишман, Калоян, Каин и магьосникът), това става чрез мо-
дела на Друмевата и Вазовата историческа драма. В този смисъл можем 



238

да кажем, че К. Зидаров ревитализира традицията на Друмев и Вазов по 
отношение подчиняването на драмата изцяло на националния исторически 
наратив, макар и в неговата комунистическа интерпретация. Това е осо-
бено видно в пиесата на Зидаров от близкото минало Царска милост. Именно 
затова подобна драматургия става еталонът на официалната култура 
не само за историческа пиеса, но и за драматургично писане изобщо. От 
този драматургичен еталон ще се оттласкват историческите пиеси на 
Стефан Цанев Процесът против богомилите, на Никола Русев Старчето и стре-
лата, на Константин Илиев Великденско вино или на Маргарит Минков Книга на 
царете. Във всички тях всъщност историческите събития се преосмислят 
чрез конфликтите на съвременността, предлагайки на публиката алего-
ричното им политическо четене. Подобна стратегия на писане, макар и 
решаваща за подриването на нормативната естетика, затваря още по-
вече българската драма в националния контекст – веднъж в историческия 
разказ, втори път в политическия контекст на тоталитарната държава. 

Всъщност това е капанът на нормативната естетика на социалис-
тическия реализъм – официалната му линия произвежда произведения на 
изкуството с фалшива валидност за универсална значимост; неговите ал-
тернативи изискват сложни херменевтични операции, които с течение на 
времето изглеждат все по-трудни за следващите поколения. В този сми-
съл трябва да бъдат откроени онези заглавия, които успяват да се изплъз-
нат от този капан. Най-красноречиви примери за това могат да бъдат пи-
есите на Йордан Радичков (Януари, Лазарица, Опит за летене) и на Константин 
Илиев Нирвана. Те носят в себе едновременно интуиции за духа на нацията 
и могат да има универсална валидност, доказана от многобройни преводи 
на тези текстове и техни постановки в чужбина. 

В противовес на тоталитарната ситуация, след обществено-по-
литическите промени през 1989 г. текстовете за театър се отказват 
от сложната игра с категориите национално и универсално. Те просто от-
кровено се разслояват по тези два вектора – едни, които искат да раз-
кажат нецензурираната история на нацията (Боян Папазов Бая си на бълхи-
те, Стефан Цанев Духът на поета, Константин Илиев Наблюдателите); други, 
които търсят универсални ситуации, персонажи и конфликти (Маргарит 
Минков Камината, Георги Господинов D. J., Яна Борисова Малка пиеса за дет-
ска стая). Трябва да видим, че в края на миналия и в началото на новия век 
като че ли самата идея за национален (драматургичен) канон започва да 
се разколебава, защото вече съществуват активни международни мрежи 
за културен обмен, които разклоняват в различни посоки драматургично-
то писане. Факт е, че новите поколения автори на текстове за театър 
вече не пишат с презумпцията, че трябва да продължат, да обновят или да 
разрушат една национална традиция, а се чувстват в ситуация на пост-
традиционализъм, опитвайки се да се впишат в една или друга драматур-
гична практика, която им харесва или приемат за успешна. Да не говорим 
за постдраматичните сценични форми, в които субективният разказ на 
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индивида (ако въобще се конструира), просто игнорира както национал-
ния метанаратив, така и универсалистките послания. И все пак остават 
два въпроса: кои текстове за театър перманентно биват преоткривани 
от сцената и кои имат потенциала да прекрачат границите на национал-
ния контекст, за да докажат своята валидност и в други социокултурни 
ситуации.

1. Албена Георгиева и Владимир Пенев в Нирвана от Константин Илиев, режисьор 
Маргарита Младенова, Народен театър, 1994
Albena Georgieva and Valdimir Penev in Nirvana by Konstantin Iliev, directed by Margarita 
Mladenova, National Theatre, 1994

2. Януари от Йордан Радичков, режисьор Стоян Камбарев, Сатиричен театър, 1995
January by Yordan Radichkov, directed by Stoyan Kambarev, Satirical theatre, 1995
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Summary

From its very beginning, Bulgarian drama has been deeply obsessed with the idea 
that it must contribute to the building of national consciousness. That is why it 
constructs its canon following the historical narrative of the Bulgarian statehood 
and the destiny of the nation. There are cyclical returns or repulsions to/from 
this canon in the subsequent historical periods. The intellectual reflection of 
modernity seeks the paired figure of the universal and the national as an ideal. The 
article highlights both the sharp denial of the existing canon of Bulgarian drama 
as well as the desire to bridge the gap between the national and the universal in the 
criteria for assessing the cultural past and present. The historical development 
of theatrical literature in the 20th century shows a complex game between these 
oppositions, as the Bulgarian drama in its highest achievements gradually goes 
beyond the national historical narrative and opens to universal themes, problems 
and conflicts. At the beginning of the 21st century, this opposition seems to be 
gradually fading, especially in the postdramatic stage forms that strongly influence 
the new dramaturgies.
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Абстракт: Сценографът Светослав Генев (1932–2019) е един от най-интересните те-
атрални художници от комунистическата епоха в историята на българския театър. 
Неговата творческа дейност започва в началото на 60-те години и продължава близо 4 
десетилетия, като най-продуктивният му и интересен период е свързан с времето, в кое-
то е директор на Пловдивския драматичен театър (1966–1975). Именно в тези осем годи-
ни Генев реализира и най-мащабните си сценографски проекти, които нямат еквивалент 
по българските сцени към този момент. Заедно със своята творческа кариера, Светослав 
Генев остава в историята на българския театър и като успешен директор и обществе-
ник, който се опитва да развие институцията до съвременен културен център. 

Ключови думи: българска сценография, размразяване, комунизъм, второ поколение сцено-
графи, театър

Keywords: Bulgarian scenography, the Khrushchev thaw, communism, the second generation 
scenographers, theatre

През 1958 г. в Пловдивския драматичен театър е назначен млади-
ят сценограф Светослав Генев (1932–2019), който впоследствие задъл-
го свързва името си с историята и развитието на този театър, а също 
така оставя и трайна следа в българската сценографска практика. Той е 
представител на второто поколение професионални сценографи, които ак-
тивно навлизат в театралната мрежа в страната още от началото  на 
1950-те години. Това са: Михаил Михайлов, Иван Йорданов, Кирил Неделчев, 
Жак Авдала, Асен Митев, Атанас Велянов, Георги Ножаров, Асен Стойчев, 
Веселин Ковачев, Васил Кавалджиев, Константин Джидров, Константин 
Радев, Стефан Савов, Георги Иванов, Тодор Станилов, Тодор Брусков, 
Любомир Йорданов, Добромир Петров и др., към тях следва да прибавим 
живописеца Младен Младенов, който през 1951 г. завършва живопис, а през 

1  Since 2019 Albena Tagareva is an Assistant Professor in the Theatre section at the Institute of Art Studies, Bulgarian 
Academy of Sciences. Her interests are in the field of scenography and theatre history. As a young researcher she has 
participated in several conferences with papers from her PhD thesis ‘The Set Design at the National Theatre from 1944 
until 1968’.

 Email: albena.tagareva@gmail.com
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1959 г. дебютира като сценограф, както и дипломиралият се в Белград ар-
хитект Ангел Ахрянов. 

В годините на сталинизма и догматичния социалистически реализъм, 
макар и запознати с принципите на условната сценография и традициите, 
изградени между двете световни войни, младите сценографи стриктно се 
придържат към официалната наподобителна естетика. Задължителното 
копиране и фотографското възпроизвеждане на интериори и екстериори 
обезличава стиловите и поколенчески различия между отделните сцено-
графи. Един от тези сценографи – Михайл Михайлов описва работата си в 
годините на догматичния социалистически реализъм като време за трупа-
не на опит и опознаване на сценичното пространство (Mihailov 1970: 17-20). 
През 1970 г., когато  Михайлов дава това интервю за списание Театър, все 
още е невъзможно свободно да се коментира еднообразието и липсата на 
свобода в онези години не само в театъра. Ако искат да работят и да се 
развиват професионално сценографите трябва да се съобразяват с офици-
алната линия. Именно такава е ситуацията и за голяма част от младите 
му колеги, които просто няма как да си позволят да изразяват свободно 
естетическите си предпочитания. С началото на т.нар. „размразяване“ 
младите сценографи внимателно започват да изпробват на сцената свои-
те идеи за визуалната среда на представлението. Като представител на 
това младо и амбициозно поколение Светослав Генев също започва пред-
пазливо своя творчески път. Той обаче има едно значително предимство, 
а именно сериозното партийно и партизанско минало на неговия баща – 
Драган Генев Минков (Archive SBH, fond: Personal File Svetoslav Genev). В свое-
то лично досие като член на Съюза на българските художници, Генев описва 
подробно комунистическото минало на баща си, като подчертава: „… член 
на БКП още от 1919 г. През периода май 42 год. до 9.IX.1944 год. е бил парти-
занин […]“ (Archive SBH, fond: Personal File Svetoslav Genev). А според Стефан 
Янков2, Драган Минков е сред участниците в саботажите, организирани 
от терористичните групи на БКП в периода 1941–1944 г. срещу правител-
ството и производството, което е предназначено за износ към хитлерист-
ка Германия. След утвърждаването на комунистическия режим в страната, 
бащата на сценографа придобива изключително влияние в града, от кое-
то неминуемо следва и благоприятното развитие на кариерата на Генев. 
Въпреки че различни източници3 споделят, че сценографът искрено вярва в 
комунистическата идея и не е парадирал, или се е възползвал от облагите 
на приближените до властта, биографията и положението на баща му до 
голяма степен оказват влияние и изграждат „имунитет“ на Генев в партий-
ните среди в Пловдив и страната. 

Светослав Генев е роден на 22 септември 1932 г. в Пловдив. През 
1951 г. за кратко работи в един от поверителните отдели на градския 
народен съвет на Пловдив (Archive SBH, fond: Personal File Svetoslav Genev). 

2  В лично интервю, проведено със Стефан Янков на 22.10.2020 г. за целите на изследването.
3  Най-вече съвременници на Светослав Генев, негови колеги и приятели. 
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През 1952 г. е приет като редовен студент в специалност Сценография в 
Художествената академия, след конкурс, а не „по заслуги“, каквато практи-
ка съществува особено за активните борци и техните деца. Първоначално 
започва обучението си при професор Иван Пенков, а след неговата смърт 
през 1957 г., се дипломира при Георги Каракашев. Още в студентските си 
години Светослав Генев е изключително активен политически дори е се-
кретар на партийната организация към Академията. За тази му актив-
ност свидетелства и биографичната справка към досието му в Съюза на 
художниците, където е записано: „Справял се е много добре с възложените 
му задачи. Бдителен, критичен, изказвал се е остро и критикувал много, но 
справедливо, за което никой не му се сърди. По характер е тих, скромен, мо-
рално запазен. Ползува се с добър авторитет. В производствената си ра-
бота е добър, амбициозен“ (Archive SBH, fond: Personal File Svetoslav Genev). 
Способността да води аргументиран спор е основното средство, което 
Генев използва и за постигане на целите си като директор по-късно. След 
дипломирането си през 1958 г. още същата година се завръща в родния си 
град като сценограф в Пловдивския драматичен театър. Тук е и младият 
режисьор Христо Христов, с когото през 1961 г. създават впечатляваща и 
неочаквана за онези години постановка – Боровете не превиват клони от Коста 
Странджев. Именно този спектакъл и срещите с младите и интересни ре-
жисьори като Христов поставят началото на активната творческа кари-
ера на сценографа. 

От началото на 60-те години до края на 70-те години на ХХ век в 
Пловдивския театър се срещат последователно няколко много ярки твор-
чески фигури, които оставят своя отпечатък както в театъра, така и до-
принасят за артистичната атмосфера на града. Освен вече споменатите 
Христов и Генев, тук работят още: режисьорите Крикор Азарян, за кратко 
Слави Шкаров, Николай Поляков, по-късно Пантелей Пантелеев, Любен Гройс, 
Иван Добчев, Никола Петков, Юлия Огнянова и сценографите Тодор Брусков, 
Веселин Ковачев, Добромир Петров, Нейко Нейков, които формират обли-
ка на театъра в най-плодотворните му години. Към театъра са привлече-
ни също композиторът Милчо Левиев, Михаил Шишков, художникът Христо 
Стефанов, които сътрудничат за отделни постановки. В продължение на 
тези около 20 години театърът продуцира впечатляващи за комунистиче-
ска България театрални спектакли, от гледна точка както на визията, но 
също така и по отношение на бюджетите, които се разходват за матери-
алното им обезпечаване. В тях сценографията е синтезиран метафоричен 
образ, интерпретиращ основната тема на драматургичното произведе-
ние. А в някои случаи силата на сценографското решение дори надхвър-
ля творческия заряд на режисьора и изцяло доминира в представлението. 
Водещата фигура в този процес е художникът и в последствие директор 
Светослав Генев. В сценографската си работа той е новатор с изключите-
лен усет към драматургията. Стреми се решението за пространството да 
изгражда единен визуален образ, който, попадайки в ръцете на режисьора да 
се превърне в идеалната среда за артистите. Сценографските решения на 
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Генев са логически последователни и издържани до най-малкия детайл как-
то по отношение на изработката (конструкция, реквизит), така и в орга-
низацията на преходите и динамиката на отделните сцени. Осветлението 
е неизменна част от визията му за сценографията. То отговаря на цялост-
ния замисъл и допринася за внушението на спектакъла, чрез него поста-
вя също така и емоционалните акценти в постановката. Осветлението в 
работата на Генев е изключително важно за изграждането на сценичната 
среда и цялостната концепция. Разчитайки на техническите възможности 
на сцената за осъществяването по най-добрия начин на своите проекти, 
той полага значителни усилия за модернизацията на апаратурата и меха-
низацията на Пловдивския театър. 

Светослав Генев е от малкото сценографи, надарени с изключителен 
изказ и ораторски качества. Изказванията му, ясно формулираните мнения 
и оценките са съпроводени с обективни аргументи и са добре обосновани. 
Именно това му качество – ясно и аргументирано да защитава позиция-
та си, му изгражда авторитет не само пред колегите му в театъра, но и 
в партийните среди в града. Като син на заслужил деец на партията, кое-
то в онези години освен предимство му осигурява и така нужното доверие 
от страна на партийните функционери както на градско, така и на на-
ционално ниво. Генев е неизменна част от всичко, което се случва в града. 
Включително е председател и на групата на Пловдивските художници. За 
политическите му амбиции обаче Стефан Янков казва: „Генев беше човек на 
партията – партиец и свързан с партията. Обаче той не се интересуваше 
от това да чете вестници и да се занимава с политика. Политическата 
ситуация го вълнуваше дотолкова, доколкото да може да проведе собстве-
ните си идеи. Той беше много устат и логичен, имаше изключително бърз 
и съобразителен ум. Притежаваше дарбата да бъде съобразителен и много 
находчив. Остър ум, който обаче не е претенциозен интелектуалец“4. Към 
всичко това трябва да се добави, че той не владее чужди езици дори руски, 
което допълнително подсилва впечатлението за природната интелигент-
ност. Комбинацията от визионерство, амбиция, воля и креативност, както 
и силната политическа връзка, му помагат през 1966 г. да заеме и дирек-
торското място. Така Генев става първият сценограф директор на теа-
тър. Под неговото ръководство Пловдивският театър постига и едни от 
най-сериозните си творчески успехи. 

Извън активната му сценографска дейност, която в тези години е 
изключително продуктивна и значителна, като директор Генев има също 
толкова мащабни проекти. Единият от които е формирането на т.нар мла-
дежка сцена към театъра. Идеята е на Крикор Азарян (1934–2009), който 
през 1966 г. е назначен за режисьор в театъра в родния си Пловдив. Около 
него започва да се формира група от млади актьори. В течение само на две 
години в театъра е назначен почти един актьорски клас току-що завърши-
ли Театралната академия. Това са: Стефан Германов, Тодор Колев, Стефан 

4  В лично интервю проведено със Стефан Янков на 22.10.2020 г. за целите на изследването.
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Мавродиев, Руси Чанев, Катя Паскалева, Илка Зафирова, Стефан Данаилов и 
др. Цветана Манева и Антон Горчев също са част от трупата на театъра 
от предходната година. По инициатива на Азарян и с методичните и кате-
горични действия на директора Генев, през 1967 г. към театъра официално 
е създадена и така наречената „Младежка сцена“, обединяваща младите 
актьорски сили на театъра. В този процес Генев също показва завидното 
си мащабно мислене и качества на ръководител. Той издейства от град-
ската управа и партийното ръководство театърът да ползва сградата 
на читалище Христо Ботев в кв. Кючук Париж, което се превръща във фили-
ал на театъра и там започват да се играят представленията на млади-
те артисти, а в двете години, за които съществува филиалът, режисьори 
са: Крикор Азарян, Слави Шкаров, Николай Поляков, Младен Киселов, Никола 
Петков. Те, заедно с Асен Шопов и Красимир Спасов, Младен Киселов и др. 
формират третото режисьорско поколение в българския театър (Nikolova 
2018: 161), започнало своята професионална практика в средата и в края 
на 1960-те години, а през 1970-те и 1980-те се превръщат и във водещите 
режисьорски фигури. Освен отделно оборудвано пространство за продукци-
ята на младежката трупа, директорът издейства от градската управа на 
театъра да бъде отпуснат един от тютюневите складове в града, който 
е преустроен на общежитие и там са настанени младите артисти. Така 
сформираната група обаче просъществува едва до 1969 г. 

Концентрацията на млади артисти в града допринася за общата ар-
тистична атмосфера, която кипи в тези години в Пловдив. В края на 1960-
те тук вече активно работят също младите художници Йоан Левиев, Енчо 
Пиронков, Христо Стефанов, Георги Божилов – Слона, Георги Бояджиев – 
Бояджиана и др. По това време Стефан Данаилов, който е част от млада-
та сцена, е телевизионна звезда, благодарение на сериала На всеки киломе-
тър. През 1968 г. е и премиерата на Уестсайдска история5, постановка, която 
предизвиква изключителен отзвук не само сред пловдивските младежи – в 
града се стича публика от цялата страна, а всяко представление е еуфо-
рично преживяване както за зрителите, така и за артистите. Кърваво по-
тушената Пражка пролет обаче и последвалото ново затягане на комунис-
тическия режим, налагат и вземането на спешни мерки за ограничаване на 
разрастващата се либерализация. Свободолюбивата атмосфера, която се 
формира около харизматичните артисти, става нетърпима за партийното 
управление в града. Постановката официално не е спряна, но младежката 
сцена и съответно актьорите към нея принудени да напуснат театъра, 
което „естествено“ налага и отпадането ѝ от програмата. За директора 
Генев, който е и сценограф на спектакъла, няма последствия. Той продължа-
ва да ръководи театъра и да реализира все по-мащабни и скъпоструващи 
сценографски проекти. 

А това е възможно, благодарение на обновената сценична механизация 
и техника. Прецизното протичане на представлението от гледна точка на 

5  Режисьор Крикор Азарян, сценография Светослав Генев. Вж. (Tagareva 2021).
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техническото му обезпечаване е въпрос, който е основен за сценографа и 
директор Светослав Генев. Като убеден комунист и активен партиен член, 
той не се притеснява да се опълчва на партийните функционери, когато 
това е в полза на дейността на театъра и когато трябва да защитава 
художествените си решения и тези на режисьорите. Въпросът за техни-
ческото оборудване на театралните сцени и възможностите им да отго-
ворят на съвременните изисквания на творците, става все по-актуален 
през 1960-те години. Като професионалист, който дълбоко разбира необхо-
димостта от съвременно театрално оборудване, Генев се захваща мето-
дично с решаването на проблема. В своя статия по повод състоянието на 
сцените в региона той обобщава незавидното състояние на театрални-
те пространства. „Сценичната техника в нашите театри с много малко 
изключения е крайно изостанала. Тя отдавна вече не съответства на ръ-
ста на съвременния български театър. Нещо повече, тя е най-изостанали-
ят клон на техниката в нашата страна. […] Това несъвършенство оказва 
своето отрицателно въздействие върху художествената страна на теа-
търа. Хъркащите усилвателни уредби, дрънчащите кръгове твърде често 
с един замах разрушават с мъка изградената атмосфера на спектакъла“ 
(Genev 1965: 49-51). Като неделимо свързана с техническите възможности 
на пространствата сценографията и нейната функционалност и активно-
то ѝ участие в представлението, често пъти се оказват зависими не тол-
кова от художествените възможности на сценографа, а от техническите 
възможности на сцената, с които той следва да се съобразява. 

Според свидетелствата на Генев в същата статия, модернизацията 
на сцената на драматичния театър е труден и мъчителен процес. „Всички 
усилия на ръководството за внасяне на някои основни апарати и съоръже-
ния се натъкваха години наред на едни и същи отговори: „Няма валута, не-
възможно е да правим внос“ (Genev 1965: 49-51). Невъзможността на пар-
тийното и градско ръководство да осигурят внос на така необходима за 
театралния процес техника, съсредоточава усилията към изработването 
на някои от апаратите с местни средства. В средата на 1960-те за под-
мяната на морално остарялата техника всеки театър решава проблема 
индивидуално и както може. В Пловдив, Генев изрично подчертава, че теа-
търът се е сдобил с необходимите: „… широк въртящ се кръг с нюансирано 
движение, пет киловатов прожектор с водно и въздушно охлаждане, редица 
нови, по-модерни прожектори. Осветителната апаратура се попълни с раз-
лични прожекторни апарати, като дисков апарат, апарат за облаци, дъжд 
и сняг, апарати за вълни и за пожар, различни апарати и прибори за конден-
зирани петна, така необходими за следене на актьорите“ (Genev 1965: 49-
51), без необходимото разбиране и съдействие от страна на по-висшите 
институции. 

Светослав Генев остава директор на театъра до 1975 г. През това 
време той се опитва да реализира и друга също мащабна идея, а имен-
но да превърне складова база в покрайнините на града в производствен 
център за театрални декори и оборудване. Центърът трябва да обслужва 
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продукционните нужди на театрите в цяла Южна България6. Тази него-
ва идея обаче не среща разбиране и подкрепа от страна на институци-
ите. След като е отстранен от директорското място Генев е назначен 
в Окръжния комитет на БКП, където трябва да отговаря за културните 
дейности. Въпреки солидната си партийна биография обаче той не успява 
да се пребори с новото партийно ръководство в града. Отстраняването 
му се свързва по-скоро с политическите игри в местните структури, от-
колкото е провокирано от обективни обстоятелства. Сведенията за смя-
ната на директора обаче са базирани изцяло на свидетели на историче-
ските събития като Стефан Янков – драматург на театъра и режисьора 
Никола Петков7. Архивът на пловдивския театър от този период на прак-
тика липсва, което значително възпрепятства и обективното проследява-
не на събитията. Въпреки отстраняването си обаче в периода 1975–1982 г. 
Генев не спира да работи и в Пловдив заедно с режисьорите Иван Добчев, 
Любен Гройс, Юлия Огнянова, Димитър Гочев и др. Неговата поява като сце-
нограф на тази сцена вече се случва значително по-рядко. Режисьорът, с 
когото най-продължително и продуктивно работи, е Пантелей Пантелеев, 
като двамата формират и своеобразен творчески тандем, продължил до 
смъртта на Пантелеев през 1982 г. След загубата на близкия си приятел и 
съмишленик Генев се отдръпва от сцената и все по-рядко участва в теа-
тралния и обществения живот. Сценографът умира през 2019 г. в Пловдив 
на 87 години. 
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Summary

Scenographer Svetoslav Genev is one of the most interesting theatre artists from 
the communist history of Bulgarian theatre. His creative work begins in the early 60s 
and lasts approximately 40 years with his most productive and exciting period being 
related to the time when he was director of the Plovdiv Dramatic Theatre (1966–
1974). It is during these 8 years that Genev carries out his most extensive sceno-
graphic projects, which up until this moment have no rival on the Bulgarian stage. 
Along with his creative career, the artist Svetoslav Genev remains in the history of 
Bulgarian theatre as a successful director and public figure, who tried to develop 
the theatrical institution to the point of it becoming a modern cultural centre.
The current paper aims at presenting not only the scenograher’s artistic path, but 
also his organisational work and its importance for the progress of the theatre life 
in Plovdiv. In the mid-60s of the 20th century, the Plovdiv theatre becomes one of 
the leading theatrical centres in the country, concentrating creative energy. A few 
very bright artistic figures meet here consecutively (in the space of a 20-year pe-
riod): directors Christo Christov, Krikor Azaryan, later Panteley Panteleev, Lyuben 
Groys, Ivan Dobchev, and scenographers Svetoslav Genev, Veselin Kovachev, Todor 
Bruskov, who build the image of the theatre then. From the mid-60s, the theatre puts 
on stage performances, impressive in nature for communist Bulgaria. In them, the 
scenography is a synthesised metaphoric image, interpreting the main theme of the 
dramaturgic piece. In some cases it even exceeds the creative power of the director 
and completely dominates the play. The leading figure in this process is the artist 
Svetoslav Genev. He is among the scenographers who categorically disregard the 
illustrative scenography and aim to use all technical facilities of the stage and its 
mechanics, and if such are missing, he does the impossible to create them. His de-
cisions in the plays by Christo Christov, Krikor Azaryan and Panteley Panteleev are 
symbolic in the history of the Plovdiv Theatre. His tight connections with the party 
allows him to express to a great extent his attitude freely, to defend his decisions 
even when they are not in synchronicity with those of the party.
The suggested issue is a serious research challenge. It is linked to a few objective 
difficulties regarding the poor condition of the archive in the Plovdiv Theatre and 
the unexplored personal archive of Svetoslav Genev. For the purposes of this study 
some personal archives of Genev’s relatives will also be examined, which are kept in 
the city documents’ archive, as well as interviews with some of his contemporaries.
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Абстракт: Статията разглежда три емблематични представления от периода на соци-
ализма: Хамлет на Вили Цанков, Хамлет на Леон Даниел и Медея на Любен Гройс, реализирани 
през 50-те, 60-те и 70-те години на ХХ век. Целта е да бъдат реконструирани разминава-
нията между нормативните очаквания за реализъм и творческите концепции за тези три 
представления на едни от най-интересните режисьори, превърнали българския театър от 
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Социалистическият театър в България оставя противоречиво на-
следство. Проблематизирането му често пъти се насочва към културна-
та политика, драматургията, както и централизирането на театралната 
мрежа, докато естетическите процеси на сцената и тяхната рецепция 
остават на втори план. След радикалната политическа промяна от 1944 г., 
театърът бързо се превръща в идеологически инструмент (Nikolova 2020: 
17)2, а заедно с горните процеси протичат и не по-малко сложни движения 
в полето на театралната естетика и нейната рецепция. Полемизирането 
на социалистическия реализъм в театъра, често под влияние на по-общи 
внушения, търси неговия генезис в историческото понятие на реализма, най-
вече заради идеологизираното използване на системата на Станиславски 
в актьорското и режисьорското обучение в България и първоначалното 
заклеймяване на условните средства на театъра. Това обаче е далеч от 

1  Petar Denchev is an Asst. Prof., PhD, at the Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences Theatre Department. 
Research fields: use and function of the space in the theatre. He also graduated from NATFA “Krastyo Sarafov” in Theatre 
Directing (2010) and Theater Art (2017). Works as theatre director. 

E-mail: peterdentchev@gmail.com
2   Всъщност до 1948 г. съществува относителна стилова свобода, която след това бързо 
е заменена от нови реформи.
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действителността. Защо социалистическият реализъм не е по същество 
реализъм и защо стои далеч от натуралистичния детерминизъм – ще се оп-
итаме да отговорим в следващите редове. Новата културна рамка, която 
се налага в България, настоява за изкуство, подчинено на принципите на 
отражението като свойство на материята, в съответствие с възгледите 
на Ленин (Pavlov 1945). Този специфичен реализъм има политическа функция: 
да проектира една желана и консолидирана картина на света; той тряб-
ва да подпомага революционната борба, а не да отразява света с неговите 
противоречия и релефи3. Тези задачи дават разнопосочни резултати на сце-
ната и могат да бъдат проследени най-вече в плоскостта на визуалното. 
От всички елементи на спектакъла пространството е тази част, която 
най-слабо подлежи на несигурност, тя е най-устойчива като семантично 
съдържание, и най-лесно се запечатва като артефакт със средствата на 
документалната фотография.

Заедно с това, днес, след възхода на поструктурализма и деконстру-
ктивизма, както твърди Джон Ериксън, се намираме в нелесна ситуация за 
театъра (Erickson 2009: 21-38). С днешна дата никой не би могъл да твърди, 
че миметичното е необходимо да бъде правдиво или пък да упреква практи-
ката на илюзорното в зловредност с категоричността на Платон, а дори 
и с убедеността на Тодор Павлов, когато настоява, че „истината въобще 
взета в „пълния си обем“, е единна в многообразието си на отделни истини; 
че като процес на висше отражение тя е дълбоко диалектически процес на 
различаване (раздвояване) на идеята-образ от обекта-предмет...“ (Pavlov 
1945: 429-430). С това въобще не поставяме равенство между Платон и 
Павлов; напротив, разглеждаме ги опасно близко, за да ги противопоста-
вим. Платон настоява, че илюзорното е опасно спрямо своите етически 
възгледи, Павлов търси основания как образът-отражение да има своето 
основание за съществуване спрямо идеологическите необходимости на ма-
териализма. Мисленето за театралното пространство обаче се оформя 
не спрямо теоретичното познание, а според театралната практика, с не-
обходимостите, които театралното представление изпитва пред реали-
зацията на творческите задачи. Не седят така нещата, когато театрал-
ната изразителност и театърът като институция попаднат в услуга на 
политическата идеология. Българският случай със социалистическия реа-
лизъм е белязан и от няколко местни обстоятелства. Първо, той се налага 
веднага след 1944 г. без особени съображения към състоянието на култур-
ното развитие на страната (Mozheyko 2009: 228). Второ, приложението 
към реалностите на театралния спектакъл е неясно, а както се оказва при 
двете гостувания на театъра на Моссовет от 1953 и 1965 г., разбирания-
та у нас за това какво е социалистически реализъм страдат и от локално-
догматични подходи (Tagareva 2018: 55; Karakostov 1965: 25). Какви са допус-
тимите стилистични граници при едно толкова условно изкуство, каквото 

3  Каквато би била и задачата на реалистичната експозиция спрямо историческото 
наследство на театъра на натурализма и на психологическия реализъм.
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е театърът, е въпрос, който остава без отговор, а режисьорът се явява 
първичното звено, което трябва да се самоограничава. В новата система 
на обществени взаимоотношения на режисьора се вменява и възпитател-
но-педагогическа функция в съзвучие с новите идеологически реалности. 
Така естетиката на социалистическия реализъм се разминава с историче-
ското наследство на реализма и детерминизма на натурализма4 и създава 
собствена, виртуална естетика.

По отношение на пространството на спектакъла тези идеи се от-
разяват в търсенето на буквални измерения на сценичните строежи, сце-
нографите се принуждават да строят реплики на здания, на транспортни 
средства и т.н. (Tagareva 2018: 53). Дали можем да наречем тези простран-
ства миметични е спорно, защото освен заради доминантата на полити-
ческата идеология, т.нар. реалистичен образ идва да покаже, че отражението 
е историческа необходимост, следователно обаче той не е действителен, 
а представлява лозунг, той е пожелателна фигура. Дори самото отражение, 
ако трябва да ползваме терминологията на Павлов, е противоречива фор-
ма, която неизбежно влиза в някаква образна система от зависимости в 
целостта на театралния спектакъл, т.е. в своеобразна, макар и прими-
тивно казано – иконография. От друга страна, сцената практически е услов-
но пространство, което е територия за полагане на знаци, пълното съот-
ветствие между отражението и обекта е невъзможно. Пространството 
според социалистическия реализъм се оформя реалистично дотолкова, до-
колкото вярното отражение на действителността се явява пропагандно 
понятие. Заедно с тези процеси, които водят до буквализъм в сценичната 
образност, след смъртта на Сталин се появяват и първите категорични 
опити за отхвърляне на тази нормативна естетика.

Ригидните представи за реалистичното като противостоящо на 
условното обаче продължават да бъдат проблематични и след 1953 г.: 
„Сценичната правда е функция на една конкретна истина, а не инертен до-
кумент“ (Ikonomov 1964: 3). Разбира се, изключения от догматичното виж-
дане има както още в края на 40-те години, като спектаклите Фуенте ове-
хуна (1946, от Лопе де Вега, реж. Ст. Сърчаджиев) и Млада гвардия (1947, от 
Ал. Фадеев, реж. Б. Дановски), така и през 1950-те години. Примерите за 
обратните проявления – за верния идеологически образ на сцената, можем 
да потърсим в спектаклите Васа Железнова от М. Горки във Варненския те-
атър, реж. Б. Тафков (Ил. 1), Дачници от М. Горки на режисьора Ф. Филипов и 
много други.

4  Натуралистичната експозиция по отношения на пространството и сценографията 
настоява, че светът, сътворен от човека, в неговата материалност – бит, предмети, 
архитектура и т.н., е неговото истинско обиталище. В този смисъл натуралистичното 
пространство предполага човека, разбиран в рамките на социалния дарвинизъм, докато 
социалистическият реализъм настоява за фотографски реализъм, който да подпомогне 
политическата идеология; материалистичното отношение към света трябва да отрази 
историческия оптимизъм на революционното.
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Не бихме могли да твърдим, че социалистическият театър разчита 
на миметичното, защото отрича условната природа на сценичното прос-
транство, а оттам и подчинението на различните елементи на спектакъ-
ла в създаването на своеобразен сценичен език. Йерархията на сценичните 
елементи е подчинена единствено на политическата идеология. Но какво 
става с формите, които не се вписват във формулата на новия строй? 
Един от шумните скандали на това десетилетие е спектакълът Хамлет 
(1957) във Варненския театър, под режисурата на В. Цанков, със сцено-
граф М. Михайлов. Трябва да кажем, че режисьорът В. Цанков е един от 
най-страстните застъпници на сценичната условност. За позициите му 
свидетелстват неговите статии Условност и взаимодействие между традициите 
и За сценично-декоративния разказ, публикувани в списание Изкуство през 1962 г.

Спектакълът Хамлет (Ил. 2), от една страна, напомня на условно-кон-
структивистките подходи в оформлението на пространството, характер-
ни за предвоенния период. От друга страна, представлението започва без 
завеса, както се е играело в революционните театри от 1930-те години 
(Dinоva-Ruseva 1975: 296). За конюнктурните съображения спрямо предста-
влението разбираме от статията на Л. Огнянов Хамлет...? От Шекспир...?, къ-
дето ни се разкрива защо употребата на пространството се оказва про-
блематична в контекста на нормативната естетика. „Венелин Цанков 
скъсва с традиционния и дори конвенционален у нас визуално-илюзорен де-
кор, минава на условен декор, скъсва с „жизнената правдоподобност“ на ми-
зансцена, жеста, мимиката и я заменя с лаконична, сгъстяваща стилиза-
ция“ (Ognyanov 1957: 6).

Друга реализация на Хамлет (1965 г.) от режисьора Леон Даниел в София 
също се оказва проблематична със своето свободно тълкуване на пиеса-
та (Ил. 3). Предложението на художника Младен Младенов за цялото прос-
транство е то да бъде условно решено като пътуващ театър в театъра. 
Това, комбинирано с визуалните решения, които художникът предлага, на-
лага усещането, че сценичният разказ се гради като притча за актуално-
то време – 60-те години на ХХ век в България. По време на репетициите 
Младенов предлага Клавдий да бъде решен като алхимик, сам да е изобре-
тил отровата, с която е убил бащата на Хамлет. Леон Даниел протести-
ра, докато Младенов не му предлага решението Клавдий да бъде предста-
вен като спортен тип, който се упражнява на успоредка. Малко по малко 
обаче под своите притеснения Даниел се отказва и от това, за да не бъде 
оприличен кралят с кукла на конци5. И двете реализации на Хамлет срещат ос-
тра реакция по различни канали и са причина за промяна в пътищата на ре-
ализиралите ги екипи.

През 1970-те години продължава да доминира официалната линия на со-
циалистическия реализъм, но и на неговото разширяване, стига това разши-
ряване да не подлага на заплаха или съмнение устоите на самия обществен 

5  Младен Младенов, из интервю, направено от автора за този текст (12.02.2021 г.).
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строй. Практиката се концентрира върху изследването на границите на 
зрелищното, за новите режисьори условните похвати вече не са проблем 
(Stefanov 2011: 274). Доколко обаче може да се разшири реалистичното 
без то да бъде деформирано? Пример за свободното използване на теа-
тралната условност е спектакълът Медея на режисьора Любен Гройс, ре-
ализиран в Пловдивския театър, заедно със сценографа В. Ковачев (Ил. 4). 
Представлението съчетава различни пространствени подходи, които не 
се превръщат в повод за остра реакция и санкции, както предишните два. 
Сцената е без облекло, виждаме съчетание на същинска материалност с 
условността – корабни въжета и пясък, който се разстила по цялата сце-
на (Ил. 5).

Въпросът за миметичното и антимиметичното в театралния спек-
такъл се очертава като един от най-полемичните в периода на социали-
зма в България не само защото отразява специфичните социални нагласи и 
деформациите на естетическите понятия под натиска на политическата 
идеология, но и заради начина, по който политическата идеология борави с 
естетическото наследство. Освен това пропускаме да отбележим и съз-
нателното ограничаване на творческата воля по отношение на развитие-
то на личния стил. Разбира се, виждаме, че единството между целите на 
новата културна рамка и театралната практика е било трудно постижи-
мо, но остава въпросът доколко днешните ни нагласи все още съдържат 
отломки и реакции на тези процеси. Въпрос, който може би заслужава за-
дълбочено проучване.

1. Васа Железнова от Максим Горки, режисьор Борис Тафков, художник – Людмил Стоянов. 
Варненски драматичен театър, сезон 1953–1954. Фотография – архив ДТ Стоян Бъчваров 
Варна

Vasa Zheleznova by Maxim Gorky, director Boris Tafkov, stage set – Lyudmil Stoyanov. Varna Drama 
Theater, season 1953–1954. Photography – archive of the State Dramatic Theatre Stoyan Bachvarov 
Varna
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2. Хамлет от Уилям Шекспир, режисьор Венелин Цанков, сценограф – Михаил Михайлов. 
Варненския драматичен театър, сезон 1957–1958. Фотография – Държавен архив – Варна

Hamlet by William Shakespeare, director Venelin Tsankov, set designer – Mihail Mihailov. Varna 
Dramatic Theater, season 1957–1958. Photography – State Archives – Varna

3. Хамлет от Уилям Шекспир, режисьор Леон Даниел, сценограф – Младен Младенов. Театър 
на въоръжените сили, София, сезон 1964–65. Фотография – архив театър Българска армия

Hamlet by William Shakespeare, director Leon Daniel, set designer – Mladen Mladenov. Theater of 
the Armed Forces, Sofia, season 1964–1965. Photography – archive of the Bulgarian Army Theater
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4. Медея от Еврипид, режисьор Любен Гройс, сценограф – Веселин Ковачев. Пловдивски 
драматичен театър, сезон 1978–1979. Фотография – архив – ДТ Н. О. Масалитинов Пловдив

Medea by Euripides, director Lyuben Groys, set designer – Veselin Kovachev. Plovdiv Dramatic 
Theater, season 1978–1979. Photography – archive – DT N. O. Masalitinov Plovdiv

5. Медея от Еврипид, режисьор Любен Гройс, сценограф – Веселин Ковачев. Пловдивски 
драматичен театър, сезон 1978–1979. Фотография – архив – ДТ Н. О. Масалитинов Пловдив

Medea by Euripidеs, director Lyuben Groys, set designer – Veselin Kovachev. Plovdiv Drama Theater, 
season 1978–1979. Photography – archive – ST N. O. Masalitinov Plovdiv
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Summary

Bulgarian theatre, during the time of totalitarian socialism, is placed in an 
extremely provocative situation – on the one hand. there are normative institutional 
requirements for making new art, the so-called ‘socialistic realism’, and, on the 
other hand. the natural creative aspirations for free expression of the artists. These 
impulses put directors, scenographers and actors in a transgressive position; in 
order to realise their views, the institutional and power expectations have to be 
attacked, for which they will be sanctioned. Several ideological concepts intervene 
in this conflict, which are over-politicised and taken out of their aesthetic context 
– what is realism and what dimensions it can have; what is mimetic and what is 
antimimetic. Clarifying these conflicts and what their practical dimensions were 
can shed new light on this historical period and the creative attitudes thereafter. It 
is very important to point out the boundary between propaganda concepts and the 
functioning of aesthetic terms in their original context. The paper examines three 
iconic performances from the period of socialism, which confront the boundaries 
of understandings of the mimetic and the attitude of artists to the performance 
space as a main clashing territory of these concepts. These are the performances 
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Hamlet by Vili Tsankov, Hamlet by Leon Daniel and Medea by Lyuben Groys, all three 
from different periods – the 50s, 60s and 70s. Thanks to reviews, memoirs and 
photographs, the text aims to reconstruct the vectors of these conflicts between 
normative expectations and creative aspirations during these three performances 
by three of the most interesting directors who transformed the Bulgarian theatre 
into an interesting phenomenon during this period. The focus of the use of space 
also presupposes the study of how attitudes among artists and public expectations 
are transformed.
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Изкуствоведски четения 2022. Изкуство и общество

 Проектният театър в България – развитие и перспективи

 Project theatre in Bulgaria – development and perspectives

Илко Ганев

Ilko Ganev1

Абстракт: Предложеният текст е част от дисертационния труд Проектният театър в 
България след 1989 г., който изследва тридесетгодишната история, развитието и финансира-
нето на сценични изкуства на проектен принцип. Актуалността на темата предопределя 
значението ѝ както в теоретичен аспект, така и в практическа насоченост. В пълното 
изследване са проучени архивите на Министерството на културата, Столичната и други 
общини, Националния фонд Култура, Съюза на артистите в България, както и редица финан-
сиращи донори и организации, някои от които вече не са активни.

Ключови думи: театър, критика, архивни фондове, проекти, финансиране

Keywords: theatre, criticism, archive funds, projects, financing

Употребата на словосъчетанието „проектен театър“ като термин 
има няколко функции. От една страна, по този формален начин бихме могли 
да обозначим театъра, финансиран на проектен принцип, от друга страна, 
е важно да се обърне внимание на смисъла на проектния театър и всич-
ки останали негови характерности – съдържание, цели, постигнати ре-
зултати, сполучливи и недотам успешни примери. В понятието „проектен 
театър“ следва да включваме всички онези творчески проявления, които 
се случват в сградите на държавните и общински репертоарни театри 
под формата на отделни проекти извън регулярната дейност на самите 
организации, както и всички останали, които виреят свободно в нетра-
диционните, нетеатрални пространства. Какво е общото в спектакли-
те, реализирани като проектен театър? Това са проекти от сферата на 
театралното изкуство, които в началото на 1990-те разчитат на най-
различни финансови донори. В последното десетилетие обаче (2010–2020) 
осъществяването на проектния театър се случва преимуществено с под-
крепата на публични средства, а спонсорството и даренията, приходите 
от билети и други източници се оказват с минимално значение. Тази ре-
алност в значителна степен формира и ролята на държавата в утвържда-
ването и развитието на проектния театър днес. Съобразно финансовия 
ресурс, предоставен от финансиращите източници към сесиите и проек-
тите, те могат да бъдат разглеждани през призмата на различни времеви 
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theatre in Bulgaria. He graduated from National Academy for Theatre and Film Arts ‘Kr. Sarafov’ in Theatre Studies and 
Theatre Management, BA, and Directing in Stage Arts, MA.

E-mail: ilkoganev@gmail.com 
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хоризонти, теми, събития и творци, свързани с проектния принцип на функ-
ционирането на театъра в България. Един по-задълбочен анализ би могъл и 
да проследи пътя на т. нар. „децентрализация“ в целия период на прехода, 
свързан с проектното начало. Ако до 1989 г. една от най-натрапчивите 
тенденции за социалистическата идеология е централизацията в управле-
нието на културата, както твърди в своята книга театроведът Румяна 
Николова (Nikolova 2020: 16), то след промените държавата прави опити да 
разруши този модел и да създаде условия за „децентрализация“. На практи-
ка обаче тя се оказва само частична.

Мисленето за проектния театър очертава потребността да се на-
зоват именно спецификите и разликите между репертоарните театри и 
свободно програмиращите пространства, като критичният фокус трябва 
да бъде върху ползите и недостатъците на реализираните проекти и ус-
воените финансови средства. Също така важно е да бъде посочена и нега-
тивната практика, при която можем да станем свидетели на принципи на 
проектното финансиране, които се прилагат като административен под-
ход, без да отчитат спецификата на отделните дейности и регионалните 
особености. Това води със себе си устойчиви тенденции на стесняване на 
всякакви опити и възможности за по-гъвкаво финансиране и разширяване 
на аудиториите. Отсъствието на адекватен последващ мониторинг се 
явява допълнително една от съществените причини за бавното развитие 
на проектната ниша, а така желаното достигане на европейското култур-
но съдържание, измерение и единение все още не може да бъде обозначено 
като реализирано намерение. Чрез подобен анализ би следвало да артику-
лираме и осмислим липсата или наличието на ясно установена стратеги-
ческа визия за цялостния контекст на проектното финансиране и реали-
зацията на сценичните проекти в България. А проектното финансиране в 
сферата на театъра неизменно трябва да бъде разглеждано като функция 
на публичните ползи и ефекти от реализацията спрямо съществуващата 
необходимост. 

Ако обърнем внимание на комисиите, които разпределят публичните 
средства, следва да обобщим, че повечето от тях имат нелеката задача да 
финансират всеки кандидатстващ проект с по-малко средства в режим на 
увеличаващи се бюджети, но и да изпълнят условията на засилващи се рес-
триктивни мерки на разходване на финансовия ресурс, вместо стратеги-
чески и приоритетно да финансират напълно даден проект, който същест-
вено покрива разписаните предварително критерии. Подобна практика 
по-скоро се стреми да се съобразява с политика на балансирано разпреде-
ляне на средствата, която обаче фактически представлява изравняване на 
разходването на финансовия ресурс. В резултат наблюдаваме практика на 
справяне със ситуацията, която притежава сериозни недостатъци и се отда-
лечава от преследването на творчески намерения. Това в настоящата ситуа-
ция е еднакво валидно и за финансиращия, и за финансирания. Ето защо по-
ради неясно регламентирани параметри, както административни, така и 
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напълно художествени, кандидатстващите организации попадат в пороч-
ния кръг да бъдат въвличани във формат, в който по-значимите участници 
(водещите/финансираните организации) де факто работят на загуба и не 
могат да се самоиздържат. Последствията от това са свързани с худо-
жествени и финансови компромиси. Една от най-трудните задачи в подоб-
ни условия е да се посочат практически решения за справяне със същест-
вуващата в момента в България специфична проектна ниша на сценични 
продукти, които спекулират с художествената стойност през инерцията 
на устойчиви и публично признати спектакли. Въпреки това практици и 
теоретици би трябвало синхронизирано да търсят причините за конкрет-
ните примери, които не успяват да докажат постигането на значим кул-
турен хоризонт и не предлагат развиващо се и надграждащо съдържание. 
Разбира се, в тези три десетилетия след 1989 г. се появяват и различните 
очаквания за естетиките и тенденциите, изразени в множество (на мес-
та противоречащи си) реформи и методики. В тази връзка темата за про-
блемите на проектния театър потвърждава необходимостта от разрабо-
тване на ясни контурни рамки в наличната аморфна маса от художествени 
стандарти за правене на театър – класическа и съвременна драматургия, 
драматургични и недраматургични текстове, вербални и невербални фор-
ми, солово авторски и колективно авторски спектакли, драматични, кукле-
ни и хибридни форми и т.н. Разнопосочни са схващанията дали проектният 
театър трябва да измерва своята ефективност в посока на подобряване 
на качеството на живота въобще, дали развитието на общността и ин-
дивидуалните духовни потребности на социалните групи, създаването на 
условия и пространства за общуване на хората (интерактивност, интер-
дисциплинарност), развиват човека и неговия начин на живот. 

Съвременният спектакъл, кандидатстващ по програма за финансира-
не, неизбежно трябва да се съобразява с пазарните изисквания и активно 
да участва във формирането на този пазар. И затова функцията и задачи-
те на публичните институции следва да се предефинират в посока на на-
сърчаване на креативните индустрии, които произлизат от личностното 
творчество, умението и таланта, защото така притежават и разгръщат 
потенциала за увеличаване на социалното благосъстояние. Това включ-
ва разкриване на работни места извън институционалното планиране на 
държавните или общински културни институти – участниците да пред-
ставляват динамичен сбор с процентни съотношения на утвърдени, дебю-
тиращи, секторни и интердисциплинарни артисти със своите конкретни 
кариерни особености. Едновременно с това би следвало да бъде поощряван 
всеки стремеж към развитието на отделни публики и разработване на 
нови аудитории, за което трябва да има ясна стратегия по култивиране 
на вкуса, образоваността на зрителя, осигуряване на достъп до култур-
но съдържание, както и за културна интеграция, с което да се постигат 
социални и икономически цели, обслужващи и двете страни на едно цяло – 
публичен (държавен/общински – конвенционален) и частен (проектен) сектор.
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През тези последни трийсет години театралното изкуство в 
България и по-специално проектният театър започва постепенно да изли-
за от строгите граници на чисто художественото, като ги слива плавно 
с условно информативното и технически обоснованото. С времето добре 
дефинираният профил на зрителя се налага като все по-важен от есте-
тиката на предлагането. Като че ли навлизащите иновации и социална-
та ангажираност се превръщат в приоритет, засенчващ артистичното 
съдържание в тесен смисъл. Всичко това е следствие на непрестанното 
трансформиране на глобалната култура – все по-непредвидима, фрагмен-
тирана, трудноопределима. Причините се коренят и в историко-политиче-
ската промяна, крайното и последователно премахване на художествени-
те граници, сливането на жанровете и стиловете, а също и отмяната им, 
вмешателството на различните идеологии и в дигиталния обрат, който 
преодолява художествените препятствия, скъсява разстоянията и пре-
топява локалните традиции, преобразувайки ги в общи, унифицирани и све-
товни. Всяко предишно общуване между артист и зрител може да се за-
клеймява като архаично. Взаимната свързаност и принципните позиции на 
професионалисти и аматьори стават обратими – публиките се превръ-
щат в участници, а на артистите и творците се вменява да бъдат обу-
чаващи. Всичко това, предполагащо динамичен и непредвидим контекст, 
в който оперира съвременното изкуство, би могло да се възприема като 
тревожно, но всъщност трябва да се разглежда като естествена функция 
на всички тези процеси – нормални за времето и характерни за изкуство-
то тук и сега. Изследователите на културната политика в България често 
се връщат към един граничен момент от историята, когато през 1997 г. 
по поръчка на Съвета на Европа (България е вече член на Съвета на Европа 
към този момент) европейски експертен екип, воден от британския автор 
и международен съветник за бъдещето на градовете Чарлз Ландри, докла-
два, че в България е необходимо да бъде преразпределен публичен финан-
сов ресурс, който да обслужва културно съдържание на проектен принцип, 
като препоръката към българските културни власти, предвид тежкото 
финансово положение в страната, е това да се случи за сметка на държав-
ната субсидия и издръжка на държавните културни институти. Подобна 
препоръка цели да се синхронизира българската културна политика с оглед 
предстоящото членство на страната в Европейския съюз.

Докладът Ландри (Landri 1997) прави и уточнението, че макар финанси-
рането чрез субсидии да може да бъде използвано по-творчески, за да се 
постигнат целите на дадена политика, то това финансиране всъщност 
реализира сравнително малък мултипликационен ефект. Т.е. системата на суб-
сидиране не притежава инструментите да насърчава получателите (в на-
шия случай – държавните театри) да използват ефективно отпуснатите 
от принципала средства. Докладът посочва, че в края на XX век същест-
вуват множество средства и механизми, които могат да бъдат много по-
ефективни от оказването на помощ чрез субсидиране. Такива средства и 
механизми в Европа усилват въздействието на отпуснатите средства, 
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защото парите могат да не сменят притежателя си или защото парите 
са многократно в обръщение в рамките на икономиката на културата, 
като по този начин създават мултипликационен ефект. Докладът Ландри 
описва в детайли в своите анализи какъв процент държавата разпределя 
за субсидия на своите подопечни театрални институти, но предвид спаз-
ването на принципа за ненамеса във вътрешната политика на страната 
не си позволява да дава конкретни предписания какъв да бъде процентът 
от бюджета за култура, който следва да се разпределя за проектно фи-
нансиране. Вследствие на този доклад, както и на други европейски пре-
поръки, а и по волята българските политици в областта на културата, 
реформите все пак започват една след друга да поставят различни усло-
вия за развитието на проектния театър. В годините от                    1989 
г. насам Министерството на културата е в постоянен стремеж към по-
добряване на средата, в която да работят и да се развиват държавните 
културни институти, като съчетава тези усилия и с постъпки в посока 
на утвърждаване на проектната и независима сцена и в посока на създа-
ване на нормативна уредба, която да урегулира дейностите в сферата на 
сценичните изкуства. По отношение на държавните театри прилагането 
на ноу-хау отвън дава своеобразни добри резултати, защото цялата нор-
мативна уредба, управляваща подчинените пряко на Министерството на 
културата институти, е синхронизирана или адаптирана версия на добри 
практики от Европа. За съжаление обаче, въпреки все повече нараства-
щия натиск от страна на независимите творци и различните примери за 
добро функциониране на донорски организации, механизмите за държавна 
подкрепа на западните страни по отношение на независимия (в частност 
проектен) културен сектор не могат да се превеждат дословно към бъл-
гарския контекст, който нито исторически, нито икономически, нито по-
литически успява да се доближи до постиженията на водещите страни. 
Паралелно с това художествените резултати, които частните организа-
ции постигат на фона на достиженията на държавните и общински теа-
три, са неубедителни и спорни.

В последните две години, белязани от световната здравна и икономи-
ческа криза (2020–2021), държавата инициира Национален план за възстановяване 
и устойчивост, чиято основна цел е да способства икономическото и соци-
ално възстановяване от кризата, породена от пандемията от Covid-19. По 
същество планът представлява набор от мерки и реформи, които не само 
целят да възстановят потенциала за растеж на икономиката, но и да го 
развият и повишат. В дългосрочен план чрез тези механизми би следва-
ло да се постигнат стратегически цели за конвергенция на българската 
икономика и нивата на доходите да бъдат изравнени със средноевропей-
ските. Държавната политика търпи известна актуализация, а с нея се 
актуализира и бюджетът, който предвижда извънредни средства в облас-
тта на културата, които се разпределят на проектен принцип. Тези нови 
процеси оказват и сериозно влияние върху разработването на нови мерки, 
схеми за финансиране, сесии по жанрове, форми и видове изкуства, чрез 
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които се определят нови и най-различни условия и специфични изкисквания 
към кандидатстващите организации. Националният фонд Култура получава 
безпрецедентната по размера си субсидия от 17,2 млн. лева за финансо-
ва подкрепа на програми и проекти в областта на културата като част 
от антикризисните мерки. От планираните 1 900 000 лева бюджетът на 
Фонда достига малко над 21 000 000 лева (за сравнение бюджетът на НФК 
през 2018 г. е бил в размер на 1 016 692 лева, а през 2019 г. – 1 551 023 лева) 
(Godishni otcheti na NFK), което стимулира най-вече количеството на канди-
датстващите проекти. Временно загърбените критерии за художествена 
стойност и способи за последващ контрол водят до свръхпроизводство на 
отделни „творби“, чието въздействие се свива и възприятието им става 
все по-повърхностно. И тук отново стигаме до проблема със сериозното 
констатиране на разликите между ефекта и ползите от постигнатите 
резултати на национално ниво спрямо пожелателното доближаване на об-
разци и тенденции от световната театрална практика. Ситуацията с 
рязкото повишаване на бюджетите за културни проекти и капацитета 
на организациите, които следва да ги реализират, започва да провокира 
множество въпроси по отношение на проблемите в сектора и дали те са 
свързани основно с липса на достатъчно финансиране.

В разгара на пандемията се появява и програма Солидарност в културата, 
с която Столичната община подпомага организациите и творците, кои-
то работят в София с бюджет от 400 000 лева. Държавните и общински 
власти решават да използват механизмите за подпомагане, включвайки 
възможност и отделните творци да кандидатстват за персонални възна-
граждение, които се отчитат като стипендии или като хонорар за реали-
зация на проект. Сумите варират, достигайки таван до 4000 лева за инди-
видуални проекти по програмите Творчески инициативи към Националния фонд 
Култура и 20 0000 лева за групови проекти по същата програма. Появява 
се за първи път и структурна програма, която финансира развитието на 
организациите и техния административен капацитет с финансиране до 
100 000 лева. Всички тези мерки са предложени и осъществени в резул-
тат на това, че приходите на публичните културни организации са силно 
ограничени, а най-тежко кризата засяга предимно самоосигуряващите се 
артисти и частните културни оператори, които остават без реална въз-
можност за доходи. Освен чисто финансовите загуби, кризата води и до 
загуби на публики, партньорства, спонсори и дарители, невъзможност за 
реализация на вече спечелени проекти и др. Като част от мерките за под-
крепа на устойчивостта на културните организации по време на кризата 
се отчита и повишаване на прага на допустимите административни раз-
ходи до 30–35% от стойността на проектите. Програмите и приорите-
тите на НФК през 2020 г. са фокусирани върху подкрепа за най-уязвимите 
участници в културните индустрии като същевременно целят създаване-
то и разпространението на качествен културен продукт. Приоритетно 
се финансират проекти, които насърчават достъпа до създадени артис-
тични продукти, които популяризират българско изкуство и култура пред 
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широка публика, предвиждат устойчиво и активно присъствие на разно-
образни форми на изкуство и артисти в местни, национални и междуна-
родни платформи за разпространение. Всички  мерки и финансови сред-
ства са разпределени в програми, които налагат определени допълнителни 
условия. Разбира се, организациите регистрират проблем с усложненото 
кандидатстване, с нововъведената терминология, с двусмислени изисква-
ния, които по-скоро повишават напрежението в сектора, отколкото да по-
стигнат повишаване на  нови знания и умения.

Паралелно с проблемите на частния сектор, държавните и общин-
ски културни институти се облягат изцяло на публичното финансиране 
без нуждата да доказват приход. Минава се първо на директно финан-
сиране, а няколко месеца по-късно на смесен модел (директно и по ме-
тодика, но със занижени или липсващи критерии). Държавата в лицето 
на Министерството на културата и на подопечния му Национален фонд 
Култура правят опити да спасят частния сектор (независимите артисти). 
Отделни културни оператори обаче използват ситуацията и започват 
да повдигат все повече въпроси, свързани с качеството. Напрежението 
между частния и държавния сектор нараства. В публичното простран-
ство открито се поставя под съмнение необходимостта от издръжка-
та на огромния брой на държавните културни институти. Разширената 
театрална държавна мрежа още от времето на социализма продължава 
да генерира проблеми и разделение между творците, ангажирани по тру-
дови договори и всички останали на свободна практика. Последствията 
от 30-годишната липса на инвестиции в културна инфраструктура про-
вокира дебати за собствеността на сградите. Държавните театрални 
сгради започват да стават обект на конфликти, желания и намерения от 
страна на независимия сектор. Пандемията от Covid-19 доказа, че всъщ-
ност сме изправени пред опасността театралният език (и театралният 
език в проектния театър в частност) да подчини своето развитие на ар-
гументи, отнасящи се повече към социалната и политическата сфера, а 
също така и към сферата на здравеопазването, отколкото на първична-
та творческа енергия, на импулса за игра и креативност. Налагането на 
мерки и ограничения, стимулирането на определени дейности, отговарящи 
на конкретни условия по схемите за финансиране, изместват същинската 
мощ и автентичност на театъра, като ги подменят с лесни и бързи ре-
шения в изкуството, поднасяйки ни като извинение медицински проблем. 
Така, след изминалите три десетилетия все още не бихме могли да оп-
ределим обективно и изчерпателно ефектът и резултатите от проект-
ния театър, неговото въздействие в културната сфера, но и у публиките. 
Автентичността на театъра като че ли продължава да надделява пред 
опитите той да бъде реформиран. Да се надяваме, че следващото десети-
летие ще предложи нови посоки, по които ще трябва да вървим, стъпвайки 
смело, но и със знанието от миналото. 
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Summary

The word project comes from the Latin word projectum from projicere, “to throw 
something forward”, which is an integral part of pro – something that precedes the 
action of the next part of the word in time (parallel to the Greek word PRO) and, 
iacere “to do”. Roughly speaking, we could define the word project as “something 
that precedes everything else”. Project Theatre in Bulgaria has been actively setting 
its trends since 1989 and its development can be traced to the current moment. 
In general, we can divide these past three decades into three parts. The very 
first years after the political changes outlined the development of the Bulgarian 
theatre in the new situation. Directors’ names are announced, which form the main 
aesthetic searches and forms of contemporary theatre. The situation is invariably 
accompanied by administrative problems and the consequences of the long-
standing management and financial policies in which the entire Bulgarian theatre 
is developing and functioning. This text aims to elaborate on the lack or existence 
of a clearly established strategic vision for the overall context of project financing 
and implementation of stage projects, as well as to take into account the public 
benefits and effects of the implementation of the quantity and quality of projects 
over existing other practices. In recent years, the belief that Project Theatre must 
measure its effectiveness in improving the quality of life in general, community 
development and individual spiritual needs of social groups has been gaining 
ground. A contemporary performance, applying for a funding programme, must 
increasingly comply with the market requirements and actively participate in the 
formation of this market. In this regard, research on Project Theatre should contribute 
to the development and improvement, to upgrading and improving the environment 
and processes in the application and implementation of performances according 
to this principle.
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Абстракт: Проучването е част от дисертационен труд, посветен на изследването на 
личните архивни фондове в конструирането на историческото арт познание. Паметта 
е мястото, където можем да открием миналото, а архивите са основните му пазители. 
В тях можем да проследим важни моменти от историята и културата и как те се съхра-
няват в колективната и културната памет. Архивите изиграват важната роля на храни-
лище, което запазва оставените следи и дава възможност след време те да бъдат от-
ново разглеждани и преосмисляни от изследователите и да послужат като исторически 
свидетелства.

Ключови думи: спомен, минало, забрава, архив, история, култура

Keywords: memory, past, oblivion, archive, history, culture

Архивите, в своята мнемонична функция, са тясно свързани с колек-
тивната памет, която е обвързана с миналото. В антропологията памет-
та е начин за предаване на материалното и духовното наследство, а в 
историографията историята се възприема като памет на общността. 
Самите архиви по същността си са места на колективна памет. В про-
учването си за архивите Тери Кук2 цитира Жан-Пиер Валот3, който гово-
ри за архивите като за „домове на паметта“. Тълкуването на архивите е 
„ключ към колективната памет“, тъй като в тях се открива приемстве-
ност между минало и настояще, съзнание за собствените корени, за при-
надлежност и идентичност (Cook 1996). Всичко, което се съдържа в архива 
е от значение, защото в него се съхранява паметта за всички събития, за 
всеки документ. Загубата на някой хартиен символ или свидетелство, оз-
начава да се лишим от някой спомен. В паметта ни всичко става еднакво 
ценно и значимо. Всички точки от спомените ни са обвързани една с друга, 

1  Ani Yaneva is a PhD student in the Institute of Art Studies – Bulgarian Academy of Sciences from 2018. She is working 
in the field of theory and history of arts. She graduated from Sofia University in cultural studies.

E-mail: anikbr@yahoo.com
2  Автор и теоретик. Работил в Националния архив на Канада и преподавал в Университета 
в Манитоба, Канада. 
3  Канадски национален архивист. От 1993 до 1998 г. е първият председател на програмата 
на ЮНЕСКО „Памет на света“.
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образувайки вериги и връзки в паметта ни, които в крайна сметка пазят 
историята на нечий живот (Breakell 2008). В Паметта, историята, забравата 
Пол Рикьор отбелязва, че унищожаването на един архив, музей или град, 
които са свидетели на миналата история, означава забрава. Където е има-
ло следа, впоследствие има забрава (Ricoeur 2006: 296). Архивът е ценен, 
защото съхранява паметта и загубата, или унищожаването му водят до 
безвъзвратно лишаване от информация за минали събития. За колективна-
та памет и връзката ѝ с архивите може да се каже, че тя е основана на 
взаимодействието на индивидуалните възпоменания и различните полити-
ки на паметта, като се формират колективни възпоменания за миналото. 
Функцията на архивите в този случай и във всякакви останали записи е да 
бъдат ползвани като инструменти за трансформиране на индивидуалните 
спомени в колективни възпоменания, които се оформят в наративи и колек-
тивно знание и памет (Prodanov 2006).

Един от първите учени, които детайлно разглеждат термина „колек-
тивна памет“, е френският философ и социолог Морис Халбвакс. В книгата 
си Социални рамки на паметта от 1925 г. той разглежда ролята на паметта 
в културата и историята. Въвежда понятието „колективна памет“ след 
Втората световна война в книгата си Колективната памет, издадена през 
1950 г. Повлиян е от идеите на социолога Емил Дюркем4. Халбвакс разглеж-
да паметта като социален феномен. Неговата теория се изразява в идея-
та за това, че в обществото извън индивидите съществува „колективна 
памет“. Според него определено умствено съдържание, за да бъде признато 
за „памет“, се нуждае от общественото одобрение. Вследствие на това 
паметта се определя от границите на общността и нейното място в об-
ществото. Индивидуалното разбиране за миналото е свързано и с колек-
тивното съзнание. Теорията за паметта на Халбвакс е плод на реакция 
срещу психологически трактати от този период, които се отнасят към 
хората като изолирани единици, които зависят от социалната среда, в 
която са създадени. За него обществото е средство, чрез което се съз-
дават спомени. Припомнянето се осъществява в обществото, чрез което 
спомените получават гласност. Миналото според Халбвакс не би могло да 
бъде запазено в смисъл, че може да се повтори, но би могло да бъде рекон-
струирано в настоящето. В по-късна дискусия философът коментира, че 
спомените могат да бъдат класифицирани в различни периоди от живота 
ни не защото са се случили в тези конкретни периоди, а защото по това 
време сме участвали в определени социални групи. Както, когато членове-
те на социалната група умират, спомените, които са свързани с нея, също 
умират. В това отношение идеята на Халбвакс за колективна памет е 
свързана с обхвата на живата памет на социалната група (Zografos 2019). 

4  Емил Дюркем е френски социолог. Трудът му Правилата на социологическия метод (Les Règles 
de la méthode sociologique) от 1895 г. за пръв път дефинира принципите и целите на науката 
социология.
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В книгата си Колективната памет Морис Халбвакс прави разлика меж-
ду „колективна памет“ и „историческа памет“. Според него историята не 
се слива с колективната памет и не отрича, че историята е сборът от 
факти, заемали най-голямо място в паметта на хората, но историята за-
почва там, където свършва традицията, в момента, когато се разпада со-
циалната памет. Докато съществува споменът е безполезно той да бъде 
писмено или по какъвто и да е друг начин фиксиран (Halbvaks 1996: 92-93). 
Което всъщност е в разрез с идеята за архивите, които са пазители на 
спомените и носители на историята. По-рано в книгата си отбелязва, че 
нашата памет се основава не на научената история, а на преживяната. 
Под история, смята той, се разбира всичко онова, което различава един пе-
риод от останалите, и за което книгите и разказите ни очертават една 
доста схематична и непълна картина, а не хронологична последователност 
от събития и дати (Halbvaks 1996: 72). Колективната памет на Халбвакс 
не отразява само менталното пространство на социалната група, но тя е 
свързана и с материалното пространство, в която се заражда. 

Идеята, че колективната памет на определена социална група посте-
пенно избледнява с нейното разпадане или изчезване, е критикувана от 
немския археолог и историк на културата Ян Асман5, който от своя страна 
въвежда понятието „културна памет“. Според него колективната памет 
се дели на комуникативна и културна. В това понятие той вижда наличи-
ето на различни институции, които имат за цел да съхраняват миналото 
и водят до разглеждане на паметта. Това е именно онзи вид устойчива 
памет, която се опитва да преодолее парадокса, възникнал в теорията 
на Халбвакс, според която колективната памет от далечното минало все 
още може да бъде жива дори след изчезване на свързаната социална гру-
па. Както теорията на Халбвакс за колективната памет, така и теория-
та на Асман за културната памет, е тясно свързана с архива и неговите 
функции, доколкото включва процесите на вписване, съхранение, тълкува-
не. Отделната памет функционира като вътрешен процес на архивиране. 
Спомените се запазват дълбоко в съзнанието или подсъзнанието, за да 
изплуват при необходимост. Важно е да се отбележи, че и при индивидуал-
ната и при колективната памет са необходими провокации, за да се появи 
споменът (Zografos 2019). Друг аспект, разгледан от Асман за връзката 
между паметта и архива, е появата на писмеността като възможност за 
самостойна и комплексна културна комуникация. С писмеността възник-
ва памет, която повече или по-малко надхвърля границите на традицион-
ния и общоразпространен за дадена епоха смисъл и сфера на комуникация. 
Културната памет се подхранва от традицията и комуникацията, но тя 
изобщо не се покрива само с тях. Тя е културна, само защото може да 
се реализира институционално, изкуствено, а едновременно с това е па-
мет, защото функционира по отношение на обществената комуникация по 

5  Ян Асман е немски историк на културата и религията. 
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същия начин, по който функционира индивудалната памет спрямо съзнание-
то (Assmann 2015: 22). В този смисъл натрупването на писмени свидетел-
ства води до появата на архиви и в крайна сметка до това, че архивите 
стават носители на паметта. 

Паметта се явява като съзнание за изтеклото време обаче остана-
лото в архива може да възпроизведе случилото се в този период и така 
да запълни някои исторически липси. Според Цветан Тодоров6 паметта не 
се противопоставя на забравянето, а двете противоположни понятия са 
заличаване и съхраняване като паметта е взаимодействие между двете. 
Невъзможно е цялостно възстановяване на миналото – паметта е избира-
телна: някои елементи от преживяното се запазват, а други веднага или с 
времето се заличават. Паметта е забравяне – било то частично, целена-
сочено или необходимо (Todorov 2019: 98-99). Ролята на архивите в този слу-
чай се явява като преносител на миналото. Те могат да пазят това, което 
ще се заличи от човешкото съзнание в процеса на живота му. И тук се по-
явява историкът, който е принуден да избере определени елементи от ми-
налото за сметка на други  и да установи онези отношения и връзки между 
тях, които не проличават на пръв поглед. Работата по подбора и комбини-
рането непременно се води от загрижеността не само за истината, но и 
за определени ценности. Като следствие се съставя разказ за миналото. 
И понеже паметта е подбиране, се налага да се определят, съзнателни или 
не, критерии, с които да се направи подбор от цялата налична информация,  
които дават насока как да се използва миналото (Todorov 2019: 106). 

За да се прецизира естеството на разказите, чрез които се открива 
миналото, трябва да се направи разлика между двата типа говорене – ис-
тория и памет. „Паметта“ в този случай има смисъл на вербален разказ за 
едно субективно преживяване. Индивидът-субект лично е преживял някакво 
събитие и възстановява спомените си. Целейки да постигне контрастира-
ща разкриваща истина, „историята“ не съответства на едно тук неосъ-
ществимо обективно виждане за същото събитие, а на неговото интра-
субективно възстановяване. Историкът съпоставя субективния разказ на 
свидетеля с тези на другите свидетели, участвали в същото събитие, 
едновременно с това държи сметка и за преживяването на онези, които 
са се сблъскали със същото събитие от друга гледна точка, анализира съ-
браните материали, за да направи достоверно заключение. Историците 
приемат личните свидетелства с известни резерви, защото индивидуал-
ната памет е предразположена към подреждане и затъмняване, които сви-
детелят не осъзнава. От своя страна и свидетелите са подозрителни към 
историците, защото не са присъствали на събитието и не са го преживя-
вали. Така се налага вместо да се избира между едните и другите, по-ско-
ро те да се допълват помежду си (Todorov 2019: 107-108). Цветан Тодоров 

6  Цветан Тодоров е българо-френски философ и литературовед, лингвист, семиотик, 
литературен критик, историк на философската мисъл и културолог от български произход. 
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смята, че обществото има нужда от историята, а не само от паметта. 
Според него колективната памет е субективна, тъй като отразява пре-
живяното от една от основополагащите групи на обществото и по тази 
причина може да бъде използвана от въпросната група като средство да 
заеме или да укрепи политическата си позиция. Историята няма политиче-
ска цел, а притежава изискване за истина и справедливост, стреми се към 
обективност и установява фактите с точност; в оценките, които дава, 
се опитва да държи сметка за многообразието от гледни точки, които съ-
ществуват в едно общество (Todorov 2019: 119). 

В статия, посветена на Пол Рикьор, Ивайло Знеполски7 определя ис-
торията като изкуство да се извикват сенките на миналото за повторен 
живот. Архивите могат да бъдат полезни при възстановяването на това 
минало и историята може да се възприеме като мост между пластовете 
време. Носителите на спомени са от различно естество – спомените, из-
точниците на свидетелстванията, архивът, който не е оформен още, но 
изглежда необхватен. Основната категория, която помага за проучването 
на близката история, която, за съжаление, не е най-сигурна и надеждна, е 
паметта. Тук се пораждат и конфликтите по отношение на разделението 
колективна и индивидуална памет и неясните граници между тях. Трудно 
също така може да се определи границата между субективните и обек-
тивни моменти в прехода от спомен към памет. Пораждат се въпроси и 
около архивите и тяхното разбиране и репрезентация. Като основен про-
блем при изучаването на историята на сегашното време, Знеполски по-
сочва липсата на обективираща дистанция и това, че историкът работи 
все още в сферата на живата памет. Споделянето, свидетелстването, 
документът губят абсолютната си субективност в момента, в който са 
направени достояние на другите и са поставени в зависимост от критич-
ната им оценка. Веднъж изказан, споменът се деперсонализира и превърнал 
се в свидетелстване, се откъсва от своя носител. Това води до факта, 
че документираната по различни причини памет притежава социален ста-
тус или поне социална стратегия. Паметта е социализиране на спомена, 
преминаването от полето на индивидуалното в полето на колективното и 
единствено тя ни дава възможност да се приближим до истината за ми-
налото. По отношение на колективната памет трябва да се каже, че за 
нейното изграждане е необходимо да има наличие на равнопоставеност и 
реципрочност в областта на споделянето на спомени, на свидетелства и 
мнения. Пол Рикьор въвежда термина „споделена памет“, която има за цел 
да донесе сигурност на индивида и цялата група, но е възможно и да пре-
дизвика конфликт. Това се оказва и основата, върху която историкът аргу-
ментира основанията на своя дискурс. В този контекст историкът може 
да се възприеме като инициатор на архива, загрижен за изграждането на 
една критична зона, където отделните свидетелствания и документи се 

7  Ивайло Знеполски е български философ, културолог, изкуствовед и филмов критик.
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изправят очи в очи, влизат в оспорвана конкуренция и трябва да доказват 
своята валидност пред заинтересованата публика. Това е гарант за авто-
номната гледна точка на историка (Znepolski 2002). 

Би следвало да се има предвид, че архивната памет разчита изцяло на 
съществеността на следата, непосредствеността на записа, видимост-
та на изображението. При избора на това, което да се запази като сле-
ди от миналото, в музеите и архивите традиционно се ценят предмети и 
текстове с трайна културна стойност като неслучайно артефактите и 
текстовете, подбрани за съхранение и почитане, обикновено са продукти 
на интелектуални и артистични елити. Това предпочитание допринася за 
загубата на контекста, в който са произведени дадени артефакти и тек-
стове, и ги включва в легитимиращите разкази за историческия прогрес и 
националната идентичност. В случая важно обстоятелство е, че официал-
но изградените институции за съхраняване на свидетелства за отминали 
събития и на артефакти отслабва необходимостта общността активно 
да си спомня своето минало. Вместо непрекъснато да се споделя и преда-
ва миналото чрез обреди, ритуали, устни предания, работата по паметта 
се извършва от „компенсаторни органи за запомняне“ като музеи, архиви и 
паметници. Свързани с възхода на капитализма и съвременната национал-
на държава, тези институции на паметта са склонни да разпространяват 
официални идеологии на управляващите елити, като твърдят, че говорят 
от името на народа (Haskins 2007).

В съвременните условия и развитие на технологиите някогашните 
форми на запазване на миналото (лични дневници, спомени) прерастват 
в нещо съвсем ново – в технически средства, които могат да регистри-
рат почти всяка стъпка от човешкия живот и да я запазват по определен 
начин, тъй като третата индустриална (комуникационна) революция из-
вършва качествен скок във възможностите за взаимовръзка на миналото с 
настоящето и за разнообразни реконструкции на миналото от настояще-
то. Колкото повече се усъвършенстват способностите ни да документи-
раме паметта, да запазваме и съхраняваме следи от миналото чрез музеи, 
библиотеки, архиви, дневници, мемоари, албуми, видеотеки, фонотеки, бази 
данни, паметници, толкова по-сложна и на вид субективна става връзката 
с миналото. Появата на киното и камерата прави възможно огромни коли-
чества непосредствени данни за едни или други събития и хора да бъдат 
документирани и възпроизвеждани. Това на пръв поглед улеснява индивиду-
алната и колективната памет и би трябвало да внесе много по-голяма доза 
обективизъм в оценката и възприятието на миналото, но се оказва, че кол-
кото повече са натрупаните данни, толкова по-разнообразни са оценките 
им и конструкциите, в които те се вкарват. Множеството различни данни 
дават възможност не за една обективна, а за огромен брой разнообразни 
истории, конструирани и реконструирани отново и отново (Prodanov 2006). 
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Summary 

The study is part of a dissertation on The Role of Personal Archives Funds in the Construction 
of Historical Art Knowledge (on Materials from the Archives of Lubomir Tenev and Alexander 
Alexandrov). The past is easily forgotten and its complete recovery is impossible. 
Memory is selective, but what a person collects in his personal archive is a way 
to restore and preserve the past, as well as to make the necessary analyses 
and conclusions. The idea is to arrive at a truth that is socially useful and to 
learn a lesson. Since collective memory is known to have as a carrier a group 
limited in space and time. Thus, through a personal archive one can trace what 
was happening, the historically important for a given period in which the archival 
collector lived. In the case of the personal archives of Lyubomir Tenev (theatre 
critic) and Alexander Alexandrov (film critic), who lived and worked during the 
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same historical period, we can trace the development of cinema and theatre 
through their archives and how this is preserved in the collective memory. It should 
be noted that this is a difficult period for art, since it was under the censorship of 
socialism. This study is important because it can trace how the artists themselves 
reacted to the situation, how censorship and freedom of art co-existed, how the 
collective memory preserved the development of art and how the political situation 
influenced this process. Personal archives play an important role as a repository to 
safeguard and later display preserved memories, which could be used as historical 
sources. The documents collected in an archive are carriers of authenticity and 
everything reflected in them is true, which can be used to restore a past event. 
They are closest to life and reflect it most fully, as well as provide an opportunity 
to trace the development of art and how it affects society. This praper will focus on 
personal archives in the context of a repository of collective memory and as one of 
the factors in constructing historical art knowledge.
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Abstract: Nietzsche (Genealogy of Morals) and Castoriadis (The Imaginary Institution of Society) 
agree that identitary logic enables society to generate the positive, imaginary structures and 
principles that allow it to function. Since its inception and because of its comprehensive reach, film 
has been a relevant medium for the establishment of national identitary logic. But identity syllogism 
affects those groups that are protected by its ideological design as well as those who are left 
exposed and deemed superfluous to the national project. In its early development of the medium, 
the United States was producing and exporting film narratives (Birth of a Nation, the Broncho Billy sagas) 
that reflected its particular identitary logic; this was imitated, ignored or expressly rejected in Latin 
American countries in a variety of ways and for a variety of reasons that divulge and describe those 
nations’ distinct identitary strategies. In this conversation I aim to illustrate how the core rationale for 
these strategies has been formulated by local dominant groups and is grounded on their ideological 
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In groups that occupy an extensive geographical space, such as Latin American 
nations and the United States, communal identity patterns are standardized and 
prosper when preserved and transmitted through wide-ranging mass media 
instruments. This implies continuous instruction on the identity’s attributes and 
a conditioning of disposition, interpretation and analysis in its members. Such 
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instruction offers a prefabricated construal of collective achievement and future 
objectives for a society and helps to systematize its constituents’ awareness and 
understanding of their surroundings.

Film, an eminently visual medium, has a very intimate, indexical relationship 
with “reality” and inevitably, as Mas’Ud Zavarzadeh argues (Zavarzadeh 1991: 7), 
carries with it important political implications. This indexical relationship, as Dai 
Vaughan makes clear, stems from the fact that photographic imagery convinces 
the viewer of the “actuality” of the reality that it offers: “this actuality... is the 
subjective conviction on the part of the viewer of that prior and independent 
existence of the represented world which is specific to the photograph” (Vaughan 
1999: 182). Owing to this relationship, visual narrative devices can constrain and 
coerce the spectator into ideologically desirable subject positions, employing a 
formal matrix that forms a progressive order wherein expectations are fabricated 
and fulfillment constantly provided by the dominant system of cognition, production 
and consumption. In the words of Claire Johnston, what the camera absorbs is in 
reality “the naturalized world of the dominant ideology” (Johnston 1974: 28). In Linda 
Williams’s words, even documentary film is not “an essence of truth but [...] a set 
of strategies designed to choose from among a horizon of relative and contingent 
truths” (Williams 1993: 386). It is within this context that we can fully appreciate 
how film became a powerful device used to contrive national identity models in 
Latin America and how it developed into a tool to manufacture a paradigm whose 
salient characteristic would be exclusion of targeted social collectives. 

These relative truths orbit around the needs of white patriarchal capitalism in 
the USA, a system that was exported to Latin America with its early films and was 
received in diverse ways. These diverse ways are well exemplified by the two Latin 
American nations closest to the United States and yet very far apart in their film 
philosophies, Mexico and Cuba. As we shall see, early United States film narrative 
drew upon the social and cultural stereotypes extant in society, repeatedly casting 
those individuals that were outside the identitary prototype (mostly Mexicans and 
blacks) in negative roles. In Mexico, a country marked by conflict with the United 
States and attired in the self-confidence of its indigenous identity, images of 
Mexicans stealing, cheating and murdering did not gain the popularity expected 
by Hollywood, and that nation not only turned to Europe for most of its films, but 
also embarked on a program of film production, often funded by the government, 
in which natives were cast in very positive roles: in the 1907 film El grito de Dolores o 
La independencia de México (The Dolores Manifesto or the Independence of Mexico), 
the main character was independence hero Miguel Hidalgo, famous for gathering 
an army of mostly indigenous Mexicans and slaughtering whites, mostly Spaniards 
and criollos. In Santa, 1931, and María Candelaria, 1943, the main role went to 
indigenous women. The films Tabaré (1917) and Tizoc (1957) tell the story of the love 
between an indigenous man and a rich white heiress, a topic that would have been 
inconceivable in the USA.

A very different story is told by Cuba, a nation whose indigenous population 
was wiped out by the Spanish. The remaining groups, the progeny of European 
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conquerors and the offspring of African slaves, clung to their racial identities as the 
absence of an overwhelming indigenous group prevented the identitary cohesion 
observed in Mexico. As a consequence, acceptance of racialized narratives and 
images being imported from the USA was broad and untroubled, given that the 
group flowing into the power vacuum left by Spain was European-descended, 
a group that progressively viewed the non-European elements as alien in the 
schemes of national identity construction.  In sundry ways, then, exclusionary 
strategies long portrayed as “natural” the national social paradigm put forward by 
this dominant group, the upper class, U.S.-approved Euro-Cuban elite. Starting 
with its introduction in 1897, film actively participated in the construction of national 
identity by furnishing a rational and integrated view of the national reality, making 
available to Cubans a constructed world that served the needs of the ruling elite 
but had the look and feel of reality, of “nature”. By representing the constructed 
as natural, by laying the foundation for the exclusion of blacks in the nation’s 
identitary image, by sponsoring the continuation of ruling disproportionate power 
relations, early Cuban film greatly assisted in the fabrication and maintenance of 
the dominant social arrangement.

An analysis of the nation’s earliest extant film, Enrique Díaz Quesada’s 
1906 one-minute production El parque de Palatino, provides an initial indication of this 
social arrangement. Filmed as a promotional short for Havana’s new, sprawling 
amusement park, its images show several spectators watching those enthusiastic 
and adventurous souls who are on the Ferris wheel. Two others, hat in hand, 
enjoy themselves next to the miniature train tracks. As the camera pans from 
right to left, we see a coffee stand with a crowd that has been attracted by a 
large sign that announces “CAFÉ”. Next, a carousel tent surrounded by a fence 
and another crowd gathering around a stand that announces “MANTECADO CON 
BARQUILLO”, a popular treat for Cubans of the period. Further scenes of the 
rollercoaster, slides and crowded stands will lead us to believe that Cuba is a 
European nation. True that Díaz Quesada did not stage these scenes, but the 
fact that he filmed a venue frequented by people who could afford a ticket and/
or were allowed entrance because of the color of their skin (white) talks to the 
particular choices the filmmaker is making, as well as to the social circumstances 
surrounding the nation’s non-white population.

Another film from this earliest decade of Cuban filmmaking, Salida de las tropas 
para Santiago de Cuba durante la Guerra Racista, captured images of the Cuban National 
Army’s operations against rebels in the mountains of Oriente Province. This war, 
basically a racial conflict, pitted the National Army, made up of mostly white 
soldiers, against black revolutionaries, the ones the film’s title suggests started 
this “race war”. These “racists” were in fact disaffected blacks, many of whom had 
fought in Cuba’s Wars of Independence, and who now found themselves outside 
national identitary parameters and were reaping none of the benefits of freedom. 
Filmic images were also produced at the time of handsome, clean military doctors 
carefully cutting into the ruined bodies of slain rebel leaders, looking for clues 
to their “otherness” as if doing an autopsy of an alien being. Portraying them as 
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the enemies of society, cutting their bodies up as if they had come from another 
planet, not only served as apologia for the brutal manner in which the National 
Army annihilated the rebels, but also solidified the image being produced of a 
“Cuban” identity whose most visible and relevant feature was white skin. Early on, 
the Afro-Cuban was shackled with what Barth has described, with regard to what 
he calls “pariah groups”, as “the inescapable disability” (Barth 1969: 31).

So the ideological status quo, which looked very much like the white 
patriarchal capitalism of the great northern neighbor, was being encoded into 
the images offered to Cuban audiences in films like these two exemplars; good 
and evil were condensed into uncomplicated and racialized stereotypes and the 
prosperous happiness of those within the identitary assemblage was reaffirmed 
through images of carefree play.

As the early years give way to more sophisticated filmic production, one 
is reminded of Ralph Ellison’s incisive observation that “Every... technological 
advance since the oceanic sailing ship... [produced] a further instrument [for] the 
dehumanization of the Negro” (Ellison 1995: 275). Whereas in Mexico we see 
protagonic roles for indigenous revolutionaries in films such as Vámonos con Pancho 
Villa (Let’s Ride With Pancho Villa) (1935), in Cuba one observes that people outside 
identitary boundaries are articulated essentially as perfidious individuals who 
practice witchcraft and will rebel against the forces of culture and the intellect at 
the first opportunity. An example of this is La brujería en acción, or (Witchcraft in Action) 
(1919), a less than apt title for a film that purports to explore African religious 
practices. Two years earlier (1917) director Díaz Quesada had shot La hija del policía 
en poder de los Ñáñigos, “... the story of a young lover who delivers the object of his 
affection, a policeman’s daughter, into the hands of a murderous organization of 
African origin. Díaz Quesada may have been catering to the prevailing tendencies 
of popular opinion: a few months before the release of the movie, many black 
Cubans were lynched in Matanzas for allegedly having participated in the ritual 
murder of a white girl. The white mob had acted with the widespread approbation 
of an enraged white population, who was, for the most part, the film industry’s most 
assidious constituent...” (García-Osuna 2000: 16). Meanwhile, the iconography for 
the national identity’s archetypal individual was being assembled in films such as 
the 1913 release Manuel García, rey de los campos de Cuba, the story of a white, valorous, 
honest Robin Hood type that brought justice to the farthest corners of the nation.

The world that emerges from this imagery is what Mas’ud Zavarzadeh (1991: 
106) has called the naturalized world of ideology. If we look closely, we may discern 
in these films the process by which the ideology of authority camouflages ethnic 
and class categorization in its crafting of national identity: its images are ideological 
practices that disguise their discourse by representing the relationship between 
image and reality as an unmediated one. The values communicated through 
film seem unadorned by opinion, as the scheme for communicating standards is 
masked: this ultimately serves to validate the status quo.

Remembering Marx’s insistence on the fact that there is no “meaning” 
without the mediation of history and structures of subjectivity, that meaning must 
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be historically evaluated in terms of its intended consequences, we might more 
clearly observe that the exploitation of film has a concrete, historical frame of 
reference for Cuba. And that would be the United States which, just 90 miles to the 
north, was producing politically charged images and exporting them. 

Some of the first filmic images of Africans made in the USA were archetypical 
of the Eurocentric idea of Africa: an unwashed horde of black-skinned natives 
being presided over by “The White Goddess”, an Amazonian white woman who, by 
virtue of her subjugating whiteness, commanded the jungle villagers who, because 
they were dark, were portrayed as natural inferiors to the eurofemale. Whether 
we talk of Trader Horn, Jungle Queen or She, we recognize in them the embodiment of 
deep-rooted Eurocentric racialism that the U.S. film industry was producing early 
on in its history.  The “White Hunter” archetype (Allan Quartermain; King Solomon’s Mines) 
was also a remarkable way to introduce Africans on the silver screen, as was Elmo 
Lincoln’s 1917 Tarzan and Johnny Weismueller’s subsequent characterizations. 
These archetypes coming from the north not only targeted Africans. We might 
recall that the 1910 epic Bronco Billy’s Redemption had a dying white man in need of 
medicines to save his life. After giving his money to a Mexican and sending him 
to buy the medicines, the Mexican spends the money on other pursuits and, on 
top of it, loses the prescription. In The Cowboy’s Baby (1910), a Mexican throws the 
hero’s baby son into the river for the amusement of it, and in Captured by Mexicans 
(1914) a Mexican tries to murder a group of whites that have just saved his life. 
One could also point to screen gems such as The Greaser’s Revenge (1911), Tony 
the Greaser (1911), Bronco Billy and the Greaser (1914) and D. W. Griffith’s The Greaser’s 
Gauntlet (1910). It becomes evident that early on film (let us remember Griffith’s 
Birth of a Nation) is understood as a superlative instrument with which to outline 
national identity arrangements. This is accomplished by portraying the archetype 
of the individual that reflects the values (and color) that are acceptable within 
the identitary paradigm, as well as by showing the characteristics of individuals 
whose unproductive and irrational actions–and distinguishing color–validates their 
alienation. It should not be construed that this is an outmoded model from the early 
XX century; we might remember that in the 1990’s Michael Douglas starred in the 
blockbuster Falling Down, where an average white male, tired of all the violence and 
immorality that surrounds him, ventures forth into the black and Mexican streets of 
Los Angeles, carrying a bat, a machine gun, and even a missile launcher. He first 
takes back his home, telling his heretofore domineering wife to shut up when she 
objects to his plans, and then attempts to take back society from the scum that 
has overthrown his hardworking, law-abiding, moral class of humanity. American 
audiences reacted approvingly to the gore and carnage that Douglas’ character 
left in his romp through non-white communities, perhaps because the images 
confirmed the accuracy of their interpretations of “reality”. Paul Gromley reminds 
us that that director Joel Schumacher described the film as one that “shows the 
way things really are” (Gromley 2005: 43). Evidently, both director and audience 
remain absorbed in identitary thinking that negatively typifies those outside the 
identity’s militarized perimeters.
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Film is thus apt to allow a symptomatic reading of non-white life and obscure 
any recognition of it as a constituent part of social construction. In Cuba, the 
adoption of such images and their associated identitary logic signaled the inability 
to fashion a national identity that would be something other than a munificent 
simulacrum of US identitary models.

Given this background, the visual image created and sustained by early 
Cuban film was tautological, dominated by a relentless and unsympathetic attitude 
towards the African. All scopic reflexes created in Cuban audiences were tuned 
to hypostasize the non-European: a medium that was quickly becoming the 
paramount matrix of authority and identity configuration was rejecting the African 
from the world of reason and intellect.

Placed in this predicament, excluded from the privileged personal and social 
affirmation that is afforded by vision (which is, after all, the prime method of 
conceptualizing systems that define the world and one’s place in it), the afro-
Cuban will process and energize those assets left to him, those that converge 
upon the less evident power of sound, which, left essentially intact by the dominant 
identity designers, has been a powerful means to define his place and create his 
own value schematics and cultural logics. This appropriation and privileging of 
sound’s sense-making potential (music) has to a large extent defined the afro-
Cuban’s cultural constructions in the nation’s public realm. This privileging of 
sound spills over into non-musical creative endeavors, being evident in literature, 
for example, as is the case with the work of Cuba’s national poet Nicolás Guillén, 
and urban anecdotes, like that of the black mechanic who tells his white customer 
“I couldn’t fix your brakes, so I made your horn louder”.

It is not a coincidence that, after the 1959 revolution, most Cuban film 
productions use sound to begin to nullify the racialized intensity that had 
characterized visual imagery. Julio García Espinosa’s 1961 production Cuba 
baila, the first film to be completed by the newly founded Cuban Film Institute 
(ICAIC), functionally represents a direct challenge to the previous, visual idiom’s 
rationalizations and casts a rearward gaze into concealed traditions in order to 
reclaim and bring to the fore a store of signifying practices based on sound. It 
was hoped that this would begin to instill the new society with a sense of meaning 
and inclusion. Using the traditional “coming out” party of a middle class girl as its 
background, the film exposes the original plans to hire a waltz orchestra and invite 
only whites as a travesty, as the party can only go forth through the efforts of a 
neighboring Afro-Cuban whose contributions make it a success. Young people (the 
future) insist on–and get–Cuban music rather than waltz, and the function ends 
up being a multi-racial event in a public garden. “... Cuban music lurks everywhere 
under the surface, as we hear when passengers on a bus spontaneously begin 
to whistle a popular tune. Music, then, symbolizes not only the patriotic nature 
of the popular classes, but also portrays their social cohesion” (García-Osuna 
2000: 76). Another example can be extracted from the popular 1968 film Memorias 
del subdesarrollo, by Tomás Gutiérrez Alea. As bourgeois intellectual Sergio walks 
around Havana during the first moments of the Revolution, he stumbles into a 
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frenzied crowd dancing to typically Cuban rhythms. The unrelenting, demolishing 
sound seems to explode from the speakers as the dancers (almost all of them 
black) occupy the full volume of the screen. Unreceptive to this native language 
spontaneously exploding all around him, this sedate Euro-Cuban (played by 
a Cuban actor of Italian descent, Sergio Corrieri) underscores the now highly 
inconsequential “way of being Cuban” that he represents. As he views Havana 
through a telescope from the heights of his apartment balcony, he spies on what 
seems to be a still nature painting, commenting that the city seems to be made out 
of cardboard. This signals the death of the alien discourse based on vision that 
his class had dominated for so long, and the ascendancy of the native language 
that had heretofore been relegated to the realm of sound. The racial prescriptives 
of the old identitary model have been set on fire; sound, the obscured language 
of the Afro-Cuban, signals the arrival of the native discourse on a stage that it 
had previously been denied. A new identitary model is finding its articulation in 
the broad spectrum of filmic narratives coupled with a new focus on sound. The 
musical, operating now in mutual entanglements with visual culture, redirects and 
redefines the sense of collective memory and history.

One interesting film, Sergio Giral’s 1974 production El otro Francisco, actually 
foregrounds designs and methods used in meaning production and illustrates 
current efforts to rectify past practices. A filmic adaptation of the first anti-slavery 
novel written in Cuba, it tells the story of a white man who falls in love with his 
slave Dorotea, but when she rejects his advances, he decides to have her black 
lover tortured. “Events in the novel are [initially] portrayed in the film, and they are 
portrayed a second time as a sort of philosophical counterweight to the original 
novel. This second presentation of events purports to show the events without the 
romantic-sentimental element and more in tune with the reality of slave life in Cuba” 
(García-Osuna 2000: 144). The film’s binary text demands our understanding of 
its dual imagery as a device to create, in the second rendering, a perceptual 
“reality” that is much like factual truth. This second, enhanced “reality” is centered 
on our appreciation for raw human experience, untainted by identitary politics, a 
reality that exposes the inequities implicit in the modes of meaning production 
generated in compliance with the former identitary model’s prescriptions.

The new Communist authorities in the post-1959 era have recognized 
the dominant role of the scopic as a cultural imperative in the new social and 
epistemological systems of the Revolution. As such, the strategies for changing 
identitary politics have dominated the nature of filmic images put out by filmmakers 
of the period. These strategies have made the inclusion of the African element 
in Cuban society a foremost priority. Identity patterns put in order by entities 
like the Cuban Film Institute (ICAIC) have removed race as an exclusionary 
element, incorporating different exclusionary factors (national identity and political 
allegiance to the regime are expected to coincide, for example) to their idea of 
a national identity. Even so, these identitary politics have allowed the regime to 
project a national self-image of solidarity and social cohesion, free of class and 
ethnic conflict. So Cuba is an example of a nation that has rearranged identitary 
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algorithms, articulating underlying popular cultural forms in order to eliminate 
exclusionary social conditions based on racial and ethnic considerations while 
putting others, less visible, in place.

Accordingly, in Cuban film and in a growing number of Latin American film 
industries, the idea of racial, ethnic, religious, national and other circumscribed 
identity factors as unremitting sources of exclusion is well accepted. Directors are 
questioning the value of rigid identitary models as privileged units of loyalty and 
action, even while scholars like Benedict Anderson decry the fact that intransigent 
allegiances endure, and the “end of the era of nationalism, so long prophesied, is 
not remotely in sight” (Anderson 2006: 3). In fact, “Dying for one’s country [still] 
assumes a moral grandeur which dying for [...] the American Medical Association 
[...] cannot rival” (Anderson 2006: 148). Yet, and quite significantly, identitary logics 
that divide humanity into groups characterized by some unmistakable “essence” 
are also being questioned in the United States by academics like Carolyn Porter 
(Remapping American Literary Studies, 1994) and David Noble (Death of a Nation, 2002). In 
their ideal world, the parochial voice that puts the stress on one quixotic, sectarian 
identity would be replaced by cosmopolitanism. It would emphasize a network of 
contact zones among individuals that could offer on-demand connections that 
are more immediate and sensible than singular, disconnecting ideologies. In the 
visual world of Latin American film there is a sophisticated aspiration to render 
the human condition in as many different ways and perspectives as possible; in 
the Mexican film Amores perros (2000), for example, the contact zone, the identity 
that coheres the characters is based on dog ownership. Film has begun to help 
us abandon the essentialist understanding of identity and move forward towards 
objectives that concern all of humanity.
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Резюме

Ницше (Към генеалогията на морала) и Кастрориадис (Въображаемата институция 
на обществото) са единодушни, че логиката на идентичността позволява 
на обществото да генерира положителните и въображаеми структури и 
принципи, които му позволяват да функционира. От самото си създаване 
и поради своя всеобхватен поглед, филмът е подходяща медия за устано-
вяване на логика на национална идентичност. Но силогизмът на идентич-
ността засяга онези групи, които са защитени от неговия идеологически 
дизайн, както и онези, които са оставени на показ и смятани за излишни 
от националния проект. В най-ранния си етап от развитие на медията, 
САЩ произвежда и изнася филмови наративи (Раждането на една нация, сагите 
Брончо Били), които отразяват тази специфична логика на идентичността. 
Тя е била имитирана, игнорирана или открито отхвърляна от страните 
в Латинска Америка по многобройни начини и поради множество причини, 
които разкриват и описват отделните стратегии за идентичност на 
тези народи. В тази статия целя да илюстрирам как основната причина 
за възникването на тези стратегии се формира от местни доминиращи 
групи и се корени в техния план за идентичност. За целта проучвам как се 
осъществява „бизнесът“ на киното в САЩ и в няколко латиноамерикански 
нации, как всяка създава образи на архетипни индивиди и как обговаря мо-
ралните, етичните и дори физическите характеристики на тези индивиди 
чрез различни, неусложнени стереотипи и предвидими развръзки.
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Medea by Euripides, Seneca and Pierre Corneille, 431 BC, 1635; The Tragedy of 
Richard III, 1597, The Tragedy of Othello, Moor of Venice, 1604 and Macbeth, 1606 by William 
Shakespeare; the tragedy of Faust by Johann Wolfgang Goethe, 1808; Fyodor 
Dostoevsky’s Notes from Underground, 1864, are some of the most distinctive works 
depicting the characteristics of the antihero. Laying the foundations of this trend in 
drama and literature, they continue to fascinate the audience. The concept of hero 
has been analyzed by many theorists and literary historians. In Homer’s time, the 
word hero was associated with nobleman, but its meaning evolved around the 5th 
century BC, and the reverence with which heroes were venerated became a cult. 
Then, with the help of mythologies, the hero forms his full set of qualities. The he-
roes adhere to an unshakable code of heroism, in which the main categories are 
honor and dignity. The hero always follows the generally accepted morality and his 
free will, which gives him the right to choose. In the choice he makes, he proves 
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his heroic nature and destiny, regardless of the awareness of the consequences 
that may befall (Brombert 1999: 1-3). But opposing the heroic code is also not a 
new topic. In Modern literature, the antihero is not just a type, but a complex, even 
widespread trend. It starts with Stendhal, Balzac, Flaubert, Proust and Joyce with 
their: “unheroic heroes – weak, ineffectual, pale, humiliated, self-doubting, inept, 
occasionally abject characters – often afflicted with self-conscious and paralyz-
ing irony, yet at times capable of unexpected resilience and fortitude” (Brombert             
1999: 1-3) – which implicitly or explicitly call into question values taken for granted, 
or were assumed to be unshakable. Transferring them to the cinema, and later to 
television, the contradiction between the hero and the antihero in complex TV dra-
mas is significant, not only from an aesthetic point of view, but also from a social 
one. In the present analysis, the author looks for answers of how TV characters 
appeared and what types there are; what their characteristics are and in what re-
lations they are with the other elements of the plot and/or with the culture and so-
ciety in general; what there is so complex, even symbolic in the building of a com-
pelling character; why the gradual revealing of the dimensions of the villain is so 
important for the longevity of the complex TV drama and etc.

The moral nature of the hero is a subject of disagreement: for some the 
hero embodies the ideal of moral perfection and praise; for others, it is a model 
that guides the spiritual development of humanity. For Joseph Campbell, The Hero 
with a Thousand Faces, 2017, the hero is the one who is willing to give up his life for 
something more significant than himself. In his book, In Praise of Antiheroes: Figures and 
Themes in Modern European Literature 1830–1980, Victor Brombert, a professor of com-
parative literature at Princeton University, summarizes the definitions of hero over 
the centuries. According to him, the hero: “reflects, at times determines, our moral 
and poetic vision as we try to cope with the meaning or lack of meaning of life – 
much as tragedy, or, broadly speaking, the tragic spirit – answers our deep need 
to bestow dignity and beauty on human suffering” (Brombert 1999: 2). For the 
author, antiheroes are “the negative presence of the subverted or absent model” 
(Brombert 1999: 1-2). For his part, Primo Levy praises the antihero for his loyalty to 
the strictly human dimension. Levy condemns the cult of heroes for encouraging il-
lusions, dishonesty and moral inertia that come from relying on ideal and inimitable 
models: uncompromising, unyielding and with a reckless desire for absolute power, 
excluding any conception of the human dimension (Brombert 1999: 34-37).

The Russian writer Fyodor Dostoevsky gives currency to the term antihero 
in the final section of his novel Notes from Underground: “a novel needs a hero, and 
all the traits of an antihero are expressly gathered together here” (Dostoyevsky    
2019: 113). Dostoyevsky deliberately opposes the hero–antihero, saturating the 
concept of hero with negative connotations. In the context of the story, the word 
‘hero’ appears several times, always in a derogatory sense. He longs for absolute 
power, and desires to dominate and subjugate. Suffering as part of the hero’s jour-
ney is seen not as a purification of the soul, but as a pretext for moral and spiritual 
sadism (Brombert 1999: 37).

Goodness, appropriateness, plausibility and consistency determine the moral 
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character, Aristotle says in his Poetics. A character is an imaginary human being 
with inner life, perceptions, thoughts, and emotions; he/she is the cause of certain 
events, or reacts when someone else creates them, or both. Robert McKee writes 
in his book Character. The Art of Role and Cast Design for Page, Stage, and Screen: 

“A human being is an evolving work-in-progress; a character is a finished 
work-in-performance. Real people impact us directly and explicitly; characters slip 
into our imaginations and touch us implicitly. Human beings have social lives; char-
acters live in the cast their author invented. People represent themselves; charac-
ters symbolize the human spirit” (McKee 2021: 3). 

The function of the characters as imaginary creatures and artifacts is wide-
ly exploited by the American film industry, as their dramatic role is to ensure the 
course of action and development of the plot, giving the strongest emotional effect 
during the film experience. The perception of the symbolic meaning of the char-
acters always requires a deeper interpretation of the implicit influence they have 
on the spiritual, moral and socio-cultural aspects. They can be a conscious or un-
conscious expression of individual creativity, indicators of a collective mentality or 
a reflection of true human nature in Jung's tradition.

The complex character in the serial drama is a clever synthesis of contra-
dictions, or the so-called dimensions that build the reality of the image. Dimensions 
are an expression of opposition in the various layers of character representation 
as Robert McKee writes: they can be at the level of external characteristics (tan-
gible features that make the character authentic, original and intriguing); between 
external characteristic and true character (the sum of the various essential mani-
festations of the Self); between external characteristic and subconscious desire; 
between two conscious desires; between conscious and subconscious desire; be-
tween two subconscious desires (subconscious desires are unconsidered and un-
expressed; the audience perceives them by analyzing the character’s choices un-
der pressure). According to Robert McKee, the creation of a captivating character 
is related to the initial incompleteness of their image. The character must unfold 
gradually over the course of the story, progressively realizing and revealing his/her 
unfulfilled potential. “Finally, at the story’s climax, send her through an experience, 
both emotionally and mentally, that propels her to the absolute limits of her human-
ity: nothing left undiscovered, nothing left unexplored, nothing left unused, nothing 
left unfelt, nothing left unexpressed” (McKee 2021: 160).

The characters express a deep psychological aspect of human existence. 
They are constructions and can be considered as a metaphor for the human 
search for self-knowledge. In the process of formation of consciousness (or indi-
vidualization – conforming to Jung), the hero, through his actions, shows the way to 
awareness by reconciling the conscious and subconscious aspects of the psyche 
(Breen, Concoran1982: 8). In search of a higher meaning, the path of the hero – 
with its reversals and discoveries – “through pity and fear, performs the purification 
of such emotions” (Aristotle 2013: 84). The hero is part of the “perceptual system 
of culture, through which unknown situations are interpreted as familiar symbolic 
forms. By helping to structure the relationships between the basic beliefs, values 
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and behaviors on which social interaction depends, the characters create a com-
mon understanding of new social conditions” (Breen, Concoran 1982: 15). In short, 
the social role of the character is to contribute to the reproduction of its values. 

The hero is one of the main characters in a work of art, who by his/her char-
acteristics and true character, possesses exceptional courage, mental and physi-
cal abilities, nobility, pride and honor, high moral and unbroken will. He is admired 
for his courageous deeds, despite his self-confidence and tendency to violence 
(the heroic code is often associated with war, violence, and the cult of manliness) 
as Victor Brombert mentions (Brombert 1999: 3). The moral nature of the hero 
unselfishly responds to the call for high duty, to a basic moral law. Robert McKee 
argues that the hero – villain – victim forms a triangle of moral archetypes. The es-
sential trait of the hero is altruism; of the villain, narcissism; of the victim, vulnerabil-
ity. “Heroes change the world but not themselves. Their shades of power run from 
superhero (Superman) to action hero (Jason Bourne) to everyman hero (Captain 
Phillips). Superheroes employ extra human powers to battle extra human villains 
and monsters; action heroes test their strengths against conventional villains; eve-
ryday heroes have no special skills, except the willpower to suffer pain and risk out 
of necessity” (McKee 2021: 211).

According to the established meaning of the term, the antihero is the main 
character of a work, which does not have the traditional characteristics of the 
hero such as courage, morality, honesty, courage, idealism, selflessness or other. 
Usually, the antihero, as function of the plot, has the important role to change the 
perception of the hero and to reveal to the reader/viewer authentic human flaws. 
The antihero acts outside and contrary to generally accepted social rules; he is 
under the influence of opposing values and norms; in most cases he is a rebel, 
a loner, an outsider or a marginal, torn by paradoxes and internal struggles, who, 
however, provokes empathy. Generally, the actions of the antihero are dictated by 
selfishness, self-interest or a heightened sense of self-preservation. Deprived of 
feelings of remorse, antiheroes inhabit a world hostile to them, losing a clear idea 
of purpose and meaning.

In literature, the antihero has evolved over time, changing along with the 
change in the public perceptions of the hero. A similar process is logical for the 
transformation of the hero/antihero in cinema and television. From the era of 
German Expressionism to the present day, the image of the antihero is smoldering 
in the images created in Western cinema. The magnetic personalities of the gang-
ster, criminal, mobster, taxi driver, boxer, etc. in American cinema fascinate with 
their attractive alienation and unattainable power. Though, the melancholy of anti-
heroes in European auteur cinema of the 60s and 70s charms its public too. They 
are trapped in nihilism, aimlessness, rage and boredom in the hostile world around 
them, in which love is impossible and cynicism is the justified answer to heartless-
ness. In the early 21st century they all transfer to television, successfully annihilat-
ing the escapist image of the virtuous hero.

The hero-criminal, on the one hand, is the forerunner of the antihero and 
paves his appearance. Therefore, the gangster film is the necessary step towards 
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building the image of the antihero in the subsequent complex TV dramas. On the 
other hand, the development of the antiheroes as main characters of gangster, 
crime films; of film noir, and later their change in auteur’s cinema in Europe, is 
dictated not only by the complex socio-political and cultural preconditions, but also 
by the changed view of the filmmakers. In the 60s and 70s, antiheroes in cinema 
were expressions of the desired rebellion and change, a sign of developing collec-
tive consciousness, a demonstration of individuality. Today, they are self-reflective. 
The figure of the gangster unleashes the accumulated viewer’s aggression and 
helps him/her to move into an imaginary world where he/she could emerge from 
the anonymity of the crowd. After the Great Depression, the interest in gangster 
films declines to open the way for new types of criminal characters on screen – 
the psychopaths. In a correlation between psychopathic behavior and modern so-
ciety, the attraction to on-screen psychopaths provokes the public to break free 
from its constraints and acquire an identity. After the movies of the 70s, today, psy-
chopaths in serial dramas are subject to the so-called “dark triad” in psychology: 
Machiavellianism, narcissism and sociopathy.

According to Margrethe Bruun Vaga’s book The Antihero in American Television, the 
emergence of the antihero is an expression of the desire for self-knowledge in the 
multilayered dimension of the unconscious, in the context of the confusing modern 
world. The antihero is an expression of a truth, contrasting sharply with the super-
ficial entry into the fantastically unreal life of the confused but still virtuous hero. 
In the complex TV drama, the “hero with a thousand faces” is engulfed by his dark 
side, which he has suppressed for years, and the unleashing of inner demons is 
the first manifestation of will that the antihero demonstrates as she writes: “We live 
in an age of introspection, and television is the tool that should help us look at our-
selves from aside. Theatrical scene is too clumsy, and cinema is too dynamic to 
deal with earthly affairs” (Chayevsky 1994: 34), says famous screenwriter Paddy 
Chayevsky back in 1962, while contemporary creators of complex drama create 
completed human beings with a full range of insightful discoveries. 

The period from the late 90s to the present day is frequently depicted as the 
“third Golden Age” in the development of television, during which, a wave of one-
hour dramas rejecting the rules of traditional television introduce complex char-
acters on screen, visual and psychological depth and meaning of the plot, cine-
matographic way of shooting, complex narrative structure, an intricate plotlines and 
conflicts with impact and artistry, till recently inherent exclusively of the feature film 
and the novel. The first two decades of the 21st century saw television as “the dis-
tinctive form of American art, comparable only to the films of Scorsese, Altman, 
and Coppola in the 1970s” (Martin 2014: 10). Tony Soprano (The Sopranos) is the first 
in a row of antiheroes, followed by others such as Omar Little (The Wire), Dexter 
Morgan (Dexter), Don Draper (Mad Men), Walter White (Breaking Bad), Daenerys (Game 
of Thrones), etc. They are all complex characters who shock the expectations of the 
public. However, their actions not only do not repel the television audience, but 
even raise millions of sympathizers who feel empathy for their human dimensions.

To conclude, preaching moral lessons is not the purpose of art. What is 
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instructive for modern audiences is the attempt to understand the motives of the 
characters, both hidden and obvious, and the mysteries of their subconscious. The 
hero embodies the ideal of moral perfection. It is a construction and can be per-
ceived as a symbol to strive towards. The idealized image is always better than the 
truth of reality. Yet, the unceasing feeling of spiritual decay pushes us first to con-
front the outside world, and then to look deeper into ourselves. As a “living part of 
the personality”, the dark shadow in each and every one of us wants to live – per-
haps this is what the image of the antihero in modern television drama is. Through 
his/her representation and participation in our lives, we learn important specifics 
of human nature, which has the power to humble and enrich us as human beings. 

1. Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) in the TV drama Game of Thrones, 2011–2019



289

3. Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) in the TV drama Game of Thrones, 2011–2019

2. Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) in the TV drama Game of Thrones, 2011–2019
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5. Walter White (Bryan Cranston) in the TV drama Breaking Bad, 2008–2013

4. Walter White (Bryan Cranston) in the TV drama Breaking Bad, 2008–2013
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6. Tony Soprano (James Gandolfini) in the TV drama The Sopranos, 1999–2007

7. Tony Soprano (James Gandolfini) in the TV drama The Sopranos, 1999–2007
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Резюме

Настоящото изследване представя и анализира предпоставките, довели 
до налагането на антигероя като основно действащо лице в комплексната 
телевизионна драма, изследвайки чрез примери как този феномен е 
започнал от литературата и театъра, преминава през киното и намира 
широко поле за изява в дългоформатните сериали на XXI в. Очертаните 
позиции за ролята на героя и антигероя в различните форми на изкуството 
съчетават, от една страна, теоретични постановки за същността на 
характерите, представящи ги в пълнота, а от друга, изтъквайки техните 
конкретни характеристики, се показва пътят на развитие на характера в 
исторически и социо-културен мащаб. Анализираните научни и художествени 
примери ясно оформят извода, че разграничението герой/антигерой не е 
противопоставяне, а еволюиране на художествената форма. Периодът от 
края на 90-те години на XX в. до днес е известен като „третата Златна 
ера“ в телевизията, през която вълна от едночасови драми, отхвърлящи 
правилата на традиционната телевизия, въвеждат комплексни характери 
на екран; визуална и психологическа дълбочина и смисъл на сюжета; 
кинематографично заснемане; сложна наративна структура; заплетени 
сюжетни линии и интересни конфликти, присъщи доскоро изключително 
на пълнометражния филм и на романа. Телевизионните характери се 
отличават от филмовите основно заради дължината на формата, което 
дава на първите необозримо поле за развитие. Авторът осмисля сложните 
процеси на изграждане на комплексни и противоречиви образи, които 
въздействат на публиката, както и причините за целенасоченото им 
налагане от страна на създателите на комплексната телевизионна драма.
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Adapting Shakespeare in Okinawa: Nakae Yūji’s A Midsummer’s Okinawan 
Dream and the aftermath of the Okinawa boom
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Накае и последиците от бума на Окинава
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Abstract: A Midsummer’s Okinawan Dream (Yūji Nakae, 2009), a film adaptation of A Midsummer 
Night’s Dream (c. 1595-6), can be situated in the sociopolitical contexts of Japan in the 
2000s, as it offers a critique of Japanese media’s representations of Okinawa during 
the Okinawa boom, or the rapid growth of mainland Japanese interest in the subtropical 
nature and traditional culture of Okinawa. This paper demonstrates how this cross-
cultural adaptation employs and modifies the elements of the play to comment on the 
consequences of the Okinawa boom, such as the touristic exploitation of the islands.
Keywords: adaptation, touristic development, media representation, amnesia, Japanese 
cinema
Ключови думи: адаптация, туристическо развитие, медийно представяне, амне-
зия, японско кино

The works of William Shakespeare have been frequently adapted by Japanese 
media, with such notable examples as Akira Kurosawa’s Throne of Blood (Kumonosu jō, 
1957) and Ran (1985), based on Macbeth (c. 1606) and King Lear (c. 1606), respectively. 
This tradition of cultural borrowings can be found in Japan’s peripheries, too; for 
example, in Okinawa, Japan’s southernmost archipelago, the first record of an 
adaptation of Othello (c. 1603) in Uchinā shibai (the local form of theatrical and 
musical performance) dates back to as old as 1903 (Suzuki 2009: 157). Carolyn 
Jess-Cooke suggests that such transnational adaptations often entail the drastic 
rewriting of Shakespeare’s works according to Japanese culture and aesthetics, 
such as the specificities of Japanese medieval history and the tradition of the Noh 
theatre (Jess-Cooke 2007: 102). More importantly, these adaptations are informed 
by their contemporaneous societal contexts, which would add another layer of 
significance for the local audience.

The focus of this paper is on A Midsummer’s Okinawan Dream (Manatsu no yo no yume 

1  Dr. Kosuke Fujiki is a Lecturer in English Linguistics at Okayama University of Science. He earned his PhD in Film Studies 
at King’s College London, where he completed his thesis on the post-reversion Okinawan cinema. His research interests 
include contemporary East Asian cinemas, film adaptation, and the representation of memory and history in cinema. 

E-mail: fujiki@pub.ous.ac.jp
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/Sankaku yama no Majirū, 2009)2, a film adaptation of A Midsummer Night’s Dream (c. 1595-
6) by Japanese filmmaker Yūji Nakae. This Okinawan adaptation is rooted within 
the specific sociopolitical contexts of Japan in the 2000s, as it offers a critique of 
Japanese media’s commercialised representations of Okinawa and Okinawans, 
who, in a manner comparable to the Ainu in Hokkaido, constitute a minority group 
in Japan and have historically suffered discrimination from the mainland Japanese. 
Around the turn of the twenty-first century, however, Japanese popular culture 
experienced an ‘Okinawa boom’, which was characterised by rapid growth of 
mainland Japanese interest in the subtropical nature and traditional culture of 
Okinawa. This boom was motivated mainly by a nostalgic longing for a slower 
lifestyle and harmony with nature after the country’s relentless economic growth 
since the end of World War II, a growth which culminated in an economic bubble 
at the end of the 1980s and ended abruptly with the severe economic stagnation 
throughout the 1990s. In cinema and television, the boom was spearheaded by the 
nationwide commercial and critical success of Yūji Nakae’s earlier film, Nabbie’s 
Love (Nabī no koi, 1999), which was followed by a number of Japanese films and 
television dramas exploiting the exoticism of Okinawa.

Though having been living in Okinawa since 1980, Nakae has often been 
criticised as a quintessential mainland Japanese filmmaker who merely reproduces 
and capitalises on stereotypical images of Okinawa. Scholars in and outside Japan 
have accused such films as Nabbie’s Love and Hotel Hibiscus (Hoteru Haibisukasu, Yūji 
Nakae, 2002) of offering and reinforcing euphoric stereotypes of Okinawa which 
conceal the sociopolitical reality of the islands subjugated under the domination of 
the US military and Japan’s central government (Gerow 2003; Ko 2010). However, 
a close look at A Midsummer’s Okinawan Dream would make a crucial intervention 
in this academic discourse, because the film constitutes Nakae’s response to 
the Okinawa boom. Released towards the end of this boom, the film turns the 
Shakespearean comedy set in the fantastical world of Greek mythology into a 
critical satire on the Okinawa boom, pessimistically portraying the development 
of a fictional Okinawan island into a touristic resort as well as the loss of the 
island’s spiritual tradition as symbolised by the islanders’ amnesia of the gods 
and fairies of Okinawan mythology and the consequent disappearance of those 
spiritual beings from the island. As will be demonstrated in the following, Nakae 
appropriates from Shakespeare such motifs and plot elements as the fairies, the 

2  The film was domestically marketed under two Japanese titles, as if the filmmaker had considered 
that the audiences in Okinawa and mainland Japan were fundamentally distinct. In Okinawa, the film 
was given the title Sankaku yama no Majirū Majirū of the Triangular Mountain and in the rest of Japan it was 
known as Manatsu no yo no yume A Midsummer Night’s Dream. While the former title refers to the Okinawan 
name ‘Majirū’, which means a ‘crane’, and natural landscape as suggested by ‘the Triangular 
Mountain’, the latter Japanese title emphasises the Shakespearean source material. Lacking any 
regional specificity, the mainland Japanese title possibly indicates the filmmaker’s recognition that 
the cinematic Okinawa boom was drawing to a close. Yet, for the Okinawan audience, familiarity 
with the setting of the film would continue to be an appealing factor, hence a more ‘Okinawan’ title 
for the local audience.
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festivity and the magic potion, in order to comment on some of the consequences 
of the Okinawa boom, including the commercial exploitation of Okinawa’s natural 
environment and cultural resources.

The film opens with a jovial scene set in the fairyland, with several fairies 
playing music on a large banyan tree in the forest. Shakespeare’s Athenian woods 
are transformed into Okinawa’s subtropical forest, and mythological fairies are 
substituted by kijimun, mischievous and often friendly spirits in Okinawan folklore. 
The scene derives from Act II, Scene I of the Shakespearean play, in which 
Oberon and Titania, the fairy king and queen, bicker with each other, before the 
king orders the royal servant Puck to fetch the magical flower whose juice makes 
‘man or woman madly dote / Upon the next live creature that it sees’, in order to 
play a trick on his wife (Shakespeare 2001: 292). However, the scene has been 
largely localised, with the fairies speaking in the Ryukyuan language and the king 
performing the folk song Kuduchi with the sanshin (an Okinawan instrument similar 
to a banjo without frets). Visually, the vibrancy of Okinawa’s spiritual tradition 
seems to be foregrounded and celebrated here: the banyan tree boasts its vitality 
by spreading out its branches and root system; the lush forest shining under the 
sunlight in the background emphasises the richness of the natural environment; and 
the costumes of both the king and queen are inflated so that the royal couple look 
fully nourished, not unlike the plump Buddhist icon of Budai, or Fat Buddha(Ill.1).

Even in this opening, however, the film foreshadows the decline and possible 
disappearance of Okinawans’ spiritual anchorage, embodied by folkloric spirits on 
the verge of vanishing into oblivion. The opening scene sets forth this theme in the 
song of the fairy king addressed to the audience:

To all of you watching this picture, we’ll sing about the life of humans and spirits. On Yugafu 
Island in our Okinawa, we have been called kijimun since the ancient time of the Ryukyu 
Kingdom. Our duty is to protect this island... Whatever may happen as time passes, don’t you 
ever forget us kijimun. (Nakae and Nakae 2009: 26, my translation)

This cautionary song about remembering kijimun is immediately followed by 
a dialogue between the king and Majirū (equivalent of Puck), discussing why 
humans are so forgetful. Kijimun are characterised as beings which disappear 
when they are forgotten by humans. Even though Nakae has stated that what 
fascinated him about Shakespeare’s play was the coexistence of humans and 
fairies (Nakae 2009: 78), the relationship between the two in the film is far from 
peaceful coexistence. In the film, it gradually becomes evident that most islanders, 
particularly younger generations, are indifferent to kijimun and eventually forget 
about them, resulting in the total extinction of kijimun, except for Majirū. The film 
comments on Okinawa’s resort development, dependency on subsidies from the 
central government, and Okinawans’ indifference toward their own identity, all of 
which contribute to the decline of the island’s spiritual heritage, as indicated 
by the deflation of the costumes of the fairy king and queen and their eventual 
debilitation (Ill. 2). Kijimun are presented as having been left behind in the course 
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of the islanders’ progression toward materialistic “success”, as promised by 
development of the island into a resort.

The amnesia of the residents on Yugafu Island with regard to kijimun is shown 
to be stemming from the allure of resort development and the islanders’ materialism, 
and Nakae’s film provides neither solution nor hope. The indifference of the 
islanders is made evident in the wedding scene, loosely based on that of Theseus 
and Hippolyta in the final scene of Shakespeare’s play. Before the king and queen 
of kijimun leave the island, they ask Majirū to sing Miruku bushi (Ballad of Miruku), the 
traditional prayer song for fertility dedicated to the arch-god of Okinawan mythology, 
Miruku, at the wedding party of the village mayor’s son. At the ceremony, Majirū 
sings Miruku bushi, standing on the stage, but the fairy is invisible to all the islanders 
except for the film’s heroine Yuriko. Majirū’s voice is initially inaudible, yet even 
as the faint voice begins to be heard and Yuriko tells the party attendants to listen 
to the kijimun, the islanders’ attention is immediately riveted to the village mayor’s 
announcement of a plan for building a resort attraction, shown on a billboard which 
reads: ‘Welcome to the island of kijimun. The healing paradise Kijimun Resort’. This 
blurb strongly resembles the stereotypical representation of Okinawa during the 
Okinawa boom as a glamourous tourist destination with mystical cultural heritage 
and natural beauty offering a sense of healing. It has been pointed out that this 
“eternally festive” image of Okinawa served to obfuscate the “real problems” of 
the islands, such as a number of historical and current issues surrounding the 
presence of US military bases (Tanaka 2003: 431). The mayor’s gaudy costume 
as the Miruku god and numerous air dolls of kijimun which adorn the party venue 
symbolise the commodification of Okinawa’s mythology for the purpose of tourism, 
a wholesale sell-out of the soul for quick money. This euphoric commotion over 
the resort project can be interpreted as Nakae’s criticism of the Okinawa boom.

As in the Shakespearean play, the love potion made from the magical flower 
causes comedic chaos among the humans. The chaos presented in the film can 
be understood as pointing to the possible consequences of excessive materialism 
and overdevelopment. Ignored by the islanders at the party, Majirū and Yuriko 
use a fire pump to shoot the love potion at the attendants. Madly lovesick due to 
Majirū’s magical love potion, the exhilarated islanders leave the island in pairs, 
having sold their land to the land developer. Yugafu Island becomes a deserted 
island, resided in only by Majirū and Yuriko. Alone with each other, the two spend 
an indefinite amount of time together, running through the woods while holding 
each other’s hand, sleeping side by side under the skies, or strolling about by the 
shore. In contrast to the forced romantic pairing that made the islanders abandon 
their home, the relationship between Majirū and Yuriko is left ambiguous. The 
scholar Masahiko Nishi likens it to either that of siblings or puppy love (Nishi 2009: 
10). This ambiguity results partly from the gender-reversed casting for the fairies3. 
Although Majirū is an Okinawan female name and played by a female, the fairy 

3  In addition to Majirū, who is portrayed by the child actress Honami Kurashita, the fairy king is 
played by the Okinawan female actor Tomi Taira and the queen by Taira’s real-life husband, Susumu 
Taira.
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speaks and behaves in a tomboy-like manner. The sequence of this undetermined 
relationship between the protagonists can be interpreted as an imaginary retreat 
into supposedly innocent childhood and a refusal to participate in the inevitable 
passage into materialistic adulthood. It is an impossible longing for a time now lost, 
given that Yuriko is already an adult woman. That is why Yuriko is eventually sent 
back to Tokyo, where she had been living before her return to the island.

Drawing an allegorical portrayal of the aftermath of the Okinawa boom, 
Nakae’s Shakespearean adaptation pinpoints the lure of the materialist-oriented 
Japanese mainland, showing no viable alternatives for Okinawa but to become 
an exotic resort for mainland Japanese tourists. Although the year 2022 marks 
the fiftieth anniversary of the return of Okinawa’s sovereignty from the US to 
Japan, the end of the post-war American military occupation arguably resulted in 
another form of economic and ideological subjugation of Okinawa, this time by 
the Japanese mainland. As Nakae’s film indicates through its creative rewriting of 
its classical source text, the Okinawa boom during the 2000s was no more than 
a commercial fad for the exotic Other within Japan’s national boundaries, at the 
expense of Okinawa’s distinct cultural identity.
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2. The deflated fairy king (right) and queen (left) (DVD)

1. The opening scene of A Midsummer’s Okinawan Dream (DVD)
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Резюме 

Фокусът на този труд е върху Окинавски сън в лятна нощ (Manatsu no yo no yume, 
2009), филмова адаптация на Сън в лятна нощ (ок. 1595–6) на Шекспир от 
японския режисьор Юджи Накае. Тази адаптация представя специфичния 
социално-политически контекст на Япония през XXI век и критикува ко-
мерсиализираното представяне на Окинава в японските медии по време на 
бума на Окинава и бързото нарастване на интереса на хората от главни-
те японски острови към субтропичната природа и традиционната култу-
ра на Окинава. Като сравнява филмовата адаптация на Накае с оригинал-
ната пиеса на Шекспир и поставя филма в исторически контекст, този 
труд анализира как тази междукултурна адаптация използва мотивите и 
сюжетните елементи на пиесата, за да коментира последиците от бума 
на Окинава, включително експлоатацията на туристическата и природна-
та среда и културните ресурси на острова.
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Киното е сурогат, предназначен за масите, който щади тяхното невежество по 
отношение на формата на художествената творба. То е простонародният говор на 
един език, станал неразбираем за по-голямата част от хората.
(Brandi 1945 [1988]: 306)

Вездесъщият дигитален екран днес се е превърнал в своеобразно огле-
дало на света, универсален по характер, но силно изкривяващ в същността 
си. Функциите, които изпълнява, са много и различни – от информационен 
и комуникационен прозорец, до персонално съпреживяване на изкуството. 
Днес практически всичко преминава през тези лични рецепции. Това създа-
ва симуланти на действителност, претопена в цветни пиксели. Тази илю-
зорна реалност води до измамно усещане за пълнота, която всъщност се 
превърна в едно универсално средство за изравняване на възприятията за 
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light designer. 

E-mail: ioshertz@abv.bg



302

заобикалящия ни свят. Истината е, че вече няма значение как дадено про-
изведение е създадено изначално, нито каква техника е използвал авторът 
– всичко се „претопява“ от универсалната дигитализация и така стига до 
публиката. Зрителят днес възприема основно тези пикселизирани образи, 
наивно вярвайки често пъти, че „вижда“ всичко. За разбирането на този 
принцип ще започна с няколко конкретни примера.

Първата илюстрация по-долу е от монтажа на филма The Devil’s Light 
(IMDB 2022), американска продукция, снимана в Nu Boyana през 2020 година, 
впоследствие с една седмица допълнителни снимки през 2021. Въпросният 
кадър, който се вижда на екрана на монтажната зала, е именно от допъл-
нителните снимки, когато трябваше да се направи фотосесия – имитация 
на „документални“ кадри (Ил. 1). Те трябваше да пресъздават стари, люби-
телски, документални изображения от някаква минала епоха, в имагинерна 
болница за екзорсизъм, където неизвестен автор е снимал тайно или меж-
ду другото, с непрофесионална техника. Този похват не е нов в игралното 
кино. Често се прибягва до него в преследване на „реализъм“ и „истинност“ 
и максимално емоционално ангажиране на публиката. Доколкото игралното 
кино е ясно разграничено от документалната манипулация, това е оправда-
на илюзия. В случая разглеждам този пример като илюстрация на дигитален 
модел, който симулира стара фотография. Изначално създадена с телефон, 
снимката премина две стъпки на обработка. Това е оригиналният кадър, 
обърнат в черно-бяло още на телефона (Ил. 2). Вторичната обработка е 
чрез софтуера Alien Skin Exposure (Exposure software 2022), който симулира ста-
ри фотопроцеси. Той добавя дигитално всички несъвършенства на стара-
та фотография като зърно, прах, драскотини, винетиране по краищата на 
кадъра или различни фоторамки, неравномерно нанесени емулсии, тониране, 
избелване и т.н. Програмата е направена да работи максимално лесно и 
бързо, чрез избиране на процесите с едно кликване на мишката от десетки 
предложения (Ил. 3). Финалното изображение, влязло във филма, е съответ-
но изрязано, според формàта на киното. Всичко това цели единствено да 
постигне „достоверност“ на стар документален кадър по изцяло дигита-
лен път. Възможно ли е това да се случи чрез оригиналните процеси, кои-
то всъщност имитира? Отговорът е да, но ще отнеме значително повече 
време и усилия, а също и ресурс. Все още има много фотографи, ползващи 
като свое изразно средство класически процеси2. Всички те обаче отнемат 
много време за подготовка, самият процес е бавен и трудоемък, работи се 
„на тъмно“, няма възможност за непрекъснат мониторинг по време на сним-
ките и за получаване на крайния резултат са нужни часове, а понякога дори 
дни. А в крайна сметка резултатът ще трябва отново да се дигитализира, 
за да може да влезе във финалния кинопродукт – с малки изключения киното 
също е отдавна дигитално (Motion picture 2022). Също така днес очакването 
е всичко да се случва магично леко и бързо, това е едно от следствията на 

2  Пример за такива фотографи са Калин Костов и Лиляна Караджова (Вж. Библиография).



303

дигитализацията. Новите поколения дори не са работили на лента. На тях 
им се струва почти митичен начинът на работа преди, без да виждат на 
живо образа на дисплея. Всичко това води до този парадокс, който наблю-
даваме почти ежедневно – преследваме дигитално образи от миналото. На 
екрана остават симулирани пиксели, илюзия от несъществуващи призраци. 

Но нали фикцията на игралното кино оправдава всякакви подобни пох-
вати още от ранните му години (Мелиес)? Самата му постановъчност е 
иманентно илюзорна, независимо от средствата, с които сме го постиг-
нали. Същевременно същността на един от често ползваните в игрално-
то кино способи за реклама е именно във вложените усилия за достовер-
ност. От десетилетия дори нискобюджетните филми имат екип, който 
снима т.нар. вече EPK (Electronic Press Kit)3. Холивуд бълва непрестанно 
рекламни кампании на новите блокбъстъри, в които се полагат огромни 
усилия за постигане на всевъзможна скъпоструваща достоверност – на 
декори, костюми, реквизит, актьорски игра… „Как е създадено?“ е нещо 
като вечен трик за привличане на зрители, уж открехвайки завесата „към 
кухнята“. В днешната дигитална реалност обаче всичко е само нещо като 
заготовки, предварителен щрих върху виртуалния плот на твореца на ком-
пютърни ефекти (CGI). И това може ясно да се види от произволен кадър 
от т.нар. преди/след сравнения, иззад кулисите на много от новите произ-
ведения (Ил. 4).

Примерът с подмяната на фона дори не е най-удачният вече – този 
похват отдавна се е превърнал в рутинен, опция която вече присъства 
дори в мобилните телефони в джоба на масовия потребител (Apple 2022). 
Повечето хора не си дават сметка доколко манипулирани са всички зали-
ващи ни изображения, не само в киното. Отново поради спецификата на 
игралното кино, там зрителят се оставя автоматично на манипулация-
та, това е част от изградения канал на комуникация автор-публика, още 
от театралната традиция (Ignatovski 2001). От цветните корекции (color 
grading), премахване/добавяне на обекти в кадър до добавената реалност 
– практически всеки кадър преминава някаква обработка. 

Последните години започнаха опити дори с дигитално манипулиране 
на лицата. Този принцип е отдавна познат в 3D анимацията, но за първи 
път влиза в игрален филм като органична част от изпълнението на ак-
тьорите. В Ирландецът (2019) (The Irishman) на Мартин Скорсезе подмладяват 
дигитално актьорите Роберт Де Ниро, Джо Пеши и Ал Пачино. Докато в 
анимацията актьорското изпълнение се ползва за раздвижване на лицева-
та мимика на рисувания образ, тук целта е обратна – заместването на 
лицето с реалистичен 3D модел. За да се случи това, е разработена нова 
система от камери и софтуер, която може да функционира без наличие-
то на маркери по лицата на актьорите. Материалът от три камери, сни-
мащи паралелно, създава 3D модел, който бива впоследствие манипулиран 

3  Behind The Scenes преди, а още по-назад просто Making.
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(подмладен) (Ил. 5). Пабло Хелман (Pablo Helman), който е в основата на 
тази нова технология, казва за нея:

„Имахме различен подход за записване на изпълнението, което всъщ-
ност е по-близко до мимиката на лицето. Обикновено зависи от това, колко 
маркера има, но в един момент свършва мястото на лицето за поставянето 
им. Дори ако имате 200 маркера, няма да можете да запишете всички нюан-
си под очите близо до носа и веждите. Сега качеството е много по-добро. 
Не сте ограничени в резолюция от 200 точки. Сега имате милиони пиксели 
за обработка.“ (Lee 2020)

Но колкото и да е по-съвършена тази технология, отзивите бяха про-
тиворечиви. Човек е способен да възприема много повече визуална инфор-
мация от тази, изкуствено генерирана реалност, и когато става дума за 
пресъздаване на правдиви образи, емоции, внушения, живият човек, който 
въздейства на много нива, някои от които несъзнателни, се възприема от 
зрителя – „машината“ под изкуственото лице. Тук има и още един елемент, 
за който също трябва да си даваме сметка – разликата между движе-
щия се и застиналия образ. Неподвижният образ на манипулирано лице по-
лесно може да излъже нашите възприятия, отколкото лицето в движение. 
Особено днес, когато Photoshop културата е доминираща. Действително, 
ако само гледаме статичното сравнение, то ни изглежда напълно реалис-
тично (Ил. 6).

Ние до такава степен сме свикнали с обработката, че по-скоро доку-
менталните кадри вече ни изглеждат странни или не на място. Но в кон-
текста на масовата рекламно-обработената снимка, която виждаме еже-
дневно, раздвиженият образ в игралното кино е много различен. Рекламните 
образи попадат автоматично в категорията на „търсена лъжа“, когато 
знаем, че сме целево подлъгвани с чисто комерсиална цел и се оставяме, 
или по-точно я неглижираме. Игралното кино обаче търси достоверност. 
Като тук трябва да се направи и още едно разграничение – този филм не е 
в контекста на измислени герои, CGI създадени мащабни апокалиптични или 
фантастични сцени, в които хората са сведени най-често до малки дорису-
вани фигурки, част от декора. Филмът на Мартин Скорсезе пресъздава ре-
алността, такава, каквото е била няколко десетилетия назад и каквато е 
днес. Публиката трябва да повярва в определена доза реализъм и едва тога-
ва да се остави на драматургичните манипулации. Еволюционно сме придо-
били способността да разчитаме огромен обем от невербална информация 
и за нас тя е определяща. Това, което ни влияе, не са само базовите мими-
ки. Също така младият човек не е просто едно подмладено лице. Тялото из-
глежда, реагира и се движи по коренно различен начин. Осанката на един ос-
емдесетгодишен човек не може да излъже нашите невербални възприятия, 
че е на двайсет, каквито и дигитални модели да са насложени върху лицето. 
Дали ще продължи тази тенденция на дигитална симулация никой не би мо-
гъл да предскаже. Идеята, че ще достигнем до етап, когато актьорите ще 
са излишни и образите ще бъдат просто генерирани съществува отдавна. 
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Още преди десетилетия има подобни заявки, в зората на компютърните 
ефекти – филмът Реална фантазия 2001 (Final Fantasy: The Spirits Within), който сега 
не ни впечатлява с нещо специално. Дори напротив техниката ни се струва 
остаряла. „Стареенето“ на ефектите е също много интересен казус сам по 
себе си. Дали бъдещите поколения ще се озоват в подобна на нашата си-
туация, да генерират стари дигитални ефекти, както ние днес симулираме 
аналоговите?

Доколкото киното все пак е екранно изкуство, всяко нещо, пресъзда-
дено от него, в крайна сметка се възприема от зрителите на някакъв ек-
ран. Дигиталните симулации обаче, които ни заливат, далеч не се ограни-
чават само с него. Какво се случва с художествените произведения, когато 
се прехвърлят дигитално? Следващият пример е от класическата живопис, 
която днес също се претопява в споменатата вездесъща дигитализация. 
Националният музей на Холандия започна неотдавна проект за реставрация 
на картината на Рембранд Нощна стража. Част от проекта е дигитализация 
на произведението, с размери 3.63 m x 4.37 m. Според самия музей това е 
„най-голямата и най-детайлна снимка някога създавана на произведение на 
изкуството“ (Rijksmuseum 2022). Действително размерите на файла са впе-
чатляващи – 717 гигапиксела и 5,6 терабайта (Rijksmuseum 2022). Използван 
е 100-мегапикселовият фотоапарат Hasselblad H6D 400 MS, с който са на-
правени общо 8439 снимки, впоследствие събрани в едно. Дигитализацията 
е качена и онлайн, в сайта на музея, с опция за увеличаване на детайлите 
(Rijksmuseum 2022) (Ил. 7). Тази технология е възприета като модел през 
последните години за дигитализация на картини, тъй като те обикнове-
но са прекалено големи за качествено преснимане наведнъж. Също така 
това дава възможност за получаване на подобни огромни резолюции, които 
иначе са невъзможни. Снимането на отделни части премахва и оптичните 
несъвършенства. Тази техника обаче има и едно слабо място – сливането 
на отделните изображения. Днес сме свикнали до такава степен да разчи-
таме на софтуерните технологии и да ги възприемаме като абсолютно ве-
рни, че никой не се съмнява в резултата от събирането на парчетата. Този 
принцип се ползва и в панорамните снимки и моят опит показва, че често 
има неточности и изкривявания по ръба на сливане. Разбира се, при контро-
лираната среда на статичната художествена творба, осветление и пре-
цизно кадриране този ефект би следвало да е минимализиран. Конкретно 
за процеса на преснимане на Нощна стража е разработена цяла система за 
позициониране:

„За създаване на това огромно изображение картината бе преснима-
на чрез мрежа от 97 реда и 87 колони, с 100-мегапикселовия фотоапарат 
Hasselblad H6D 400 MS. Всяка от тези 8439 отделни снимки беше направена 
чрез лазерно насочвана 5 осева позиционна система, която може да разгра-
ничи прецизно локацията върху картината, за да бъде всяка снимка остра 
– грешка от дори 1/8 от милиметъра би направила изображението неизполз-
ваемо.“ (Rijksmuseum 2022)
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Въпреки тази върхова технология в крайна сметка софтуерът решава 
кой пиксел до кой да постави и практически е много трудно да се провери 
как се съединяват границите за всяка снимка. Когато за кратко работих 
към проект на Google за дигитализация на художествени произведения през 
2019 година, в неформален разговор зададох именно този въпрос на един от 
водещите на проекта Colin White, дългогодишен фотограф на Националната 
художествена галерия в Лондон. Отговорът му, перифразиран по спомен, бе: 
„докато имаме остро изображение всички са щастливи“. Самият той, за-
почнал да снима много преди дигиталните технологии, разказваше как са 
преснимали картините преди – с голямо форматни камери, разбира се на-
веднъж, не е имало техническата възможност за сливане на много кадри, 
вследствие на което пресниманото изображение е било с влошени качества 
в краищата. Съвременният модел и технология според него създава много 
по-добри репродукции. Действително грешките би следвало да са в рам-
ките на допустимото, особено при подобна прецизност на позициониране, 
но когато става дума за художествено произведение в мен винаги остава 
едно „ако“. Още повече, че една от целите ни е да можем да увеличим и на-
блюдаваме детайли, за които иначе ни е необходимо оптическо увеличение. 
Самите картини също така са и много различни, и като техника на ри-
суване, и като контрасти, класическите шедьоври имат своите следи от 
стареене и т.н. Фактори, които би следвало да се отразяват на софтуера. 
Но ако оставим настрана този чисто технически проблем, какво в крайна 
сметка получаваме като дигитално изображение? Художествена картина с 
размери над 3 х 4 метра преминава в екран колкото една длан. Или малко по-
вече. Можем ли да сравним въздействието на една подобна снимка върху нас 
като зрители с преживяването на живо в музея? Надали. Съществуват ли 
и промени в изображението? Неизбежно. И това се отнася не само до раз-
мера. Колкото и да са прецизни фотографите в процеса на дигитализация, 
винаги има промени в цвят, контраст, светлина и т.н. Отделно – екранът, 
който възпроизвежда снимката, не е универсален. Всяка технология и поко-
ление екрани създават различни образи (Astrukov 2019). Възможността за 
увеличение, от една страна, е като добавена стойност, но от друга – фраг-
ментира картината и променя въздействието, заложено от художника. Този 
ефект е много подобен на заснето театрално представление – зрителите 
виждат само това, което е хванало окото на камерата. Докато на живо 
публиката в салона е способна сама да насочва погледа си върху отделни 
детайли без обаче да губи общия поглед върху цялата сцена. Всичко това 
създава една двойственост на дигитализацията, едновременно универсал-
на и лесно достъпна, но в същото време и илюзорна.

Съвременните поколения, които се докосват единствено до подобни 
дигитални образи на своите джобни устройства, лесно добиват самочувст-
вието, че са виждали и знаят всичко. Усещането за бързина и лесна достъп-
ност е характерно за епохата ни. Същевременно до тях не достига голяма 
част от произведението, или може би по-точно би било да се каже, че дости-
га само малка част, отразена дигитално. Характерно за дигитализацията е 
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точно това претопяване и изравняване – екраните имат способността да 
смесват и симулират цялата заобикаляща ни реалност в прозорче от пиксе-
ли, в което се слива материя, техника, усещане и въобще всичко, свързано с 
истинския живот. Мисълта на Кракауер от една друга епоха и време, днес 
придобива друг смисъл: „Раздробени индивиди обитават една раздробена 
действителност“ (Krakauer  1988: 197). Крайната утопичност, толкова раз-
работвана от десетилетия във фантастиката, за живот „в матрицата“ е 
колкото невъзможна, толкова и достигната днес. Да, животът не може да 
премине точката на пълна виртуализация, в смисъла на това да изчезнат 
телата ни и материалният свят, в който се раждаме и обитаваме, но съ-
щевременно вниманието и информацията ни се доминира изцяло вече от 
тези прословути дигитални екрани. Наистина се озовахме в една фрагмен-
тирана реалност, в която все повече изчезват причинно-следствени връзки 
и действителност, заменена от доминиращите „трендове“ на деня, които 
всички мрежи преповтарят пропагандно всяка минута. В по-общ план всич-
ко това надхвърля и сферата на изкуството. Симулативната реалност от-
давна се пренесе във всяка област от живота ни, прескачайки незабеляза-
но дори някои недопустими граници, каквато е документалистиката. Днес 
вече всички трудно се ориентираме в потока от информация и симулация на 
такава. Но такъв е цялостният съвременен технологичен контекст.

1. Кадър, създаден с телефон, обработен на няколко стъпки и впоследствие влязъл във 
финалния монтаж на филма The Devil’s Light 
A shot created with a phone, processed in several steps and subsequently entered into the final 
editing of the film The Devil’s Light
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3. Пример за симулации на стари фотографски процеси върху дигитален кадър 
чрез Exposure X6
Example of simulations of old photographic processes on a digital frame by Exposure X6

2. Оригиналният кадър от телефона
The original phone shot
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4. Кадър от филма Дюн (2021)
Still from the movie Dune (2021)

5. Системата от камери, необходима за 3D моделиране на 
лицата на актьорите
The camera system needed to 3D model the actors’ faces
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7. Дигитализация на картината Нощна стража от Рембранд, Rijksmuseum
Digitization of the painting Night Watch by Rembrandt, Rijksmuseum

6. Компютърно генерирано подмладяване на лицето на актьора Джо Пеши в 
Ирландецът 2019
CGI facial rejuvenation of actor Joe Pesci in The Irishman 2019
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Summary 

All we already see on the digital screen is heavily merged art simulations, where no 
specific art, genre or technique used could be recognized anymore. Actually, the 
digital screen equals everything – it no longer matters what processes have been 
applied. The time, the efforts and different formats are all forced in the pixel framed 
square, where we finally perceive all arts. This blurred reality shifts also the position 
of artists. Often, the final image decision is that of the software processing person, 
not the one behind the camera or in front of the canvas. “How was it created?” is 
no longer the main artistic question on focus, but the placement of advertising and 
PR market. This shifted reality spreads even outside the art field, as we all live in a 
fake digital world of what it pretends to be, not what, indeed, it is.
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Slatan Dudow: from Yuchbunar district to Metropolis 

Златан Дудов – от Ючбунар до Метрополис
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Abstract: The paper studies the early period of the social and ideological growth of the important 
German director of Bulgarian origin, Slatan Dudow. He is the author of Kuhle Wampe (1932), a pio-
neering example of proletarian cinema in Western Europe, and one of the founders of DEFA. Based 
on a study of archival documents and early articles by Slatan Dudow, published in the Bulgarian 
magazine Nasheto Kino (Our Cinema), the paper questions the cliché of socialist historiography about 
the future filmmaker’s acceptance of communist ideas since his early teens.
Keywords: biographical, ideological transformation, 1920s, Nasheto kino, art as a catalyst for social 
change
Ключови думи: биографично изследване, идейна трансформация, 1920-те, списание Нашето 
кино, изкуството като катализатор на социални промени

The biographical image of any artist intended for public perception is always 
a deliberate construction in one sense or another. These characteristics are par-
ticularly acute when we consider the biographies of public figures and artists who 
lived in a totalitarian era. In it, as in the hereditary aristocracy, there is a special 
sensitivity to ancestry, to the early “embrace” of a certain type of values, to the 
“adamant following of the primordial chosen path”. The same kind of ideological 
clichés characterize the biography of Slatan Dudow. Born in Tsaribrod in 1903 
and graduated from high school in Sofia in 1922, he was the first theater direc-
tor of three strikingly communist Bertolt Brecht’s plays: The Measures Taken (Berlin, 
1930), Señora Carrar’s Rifles (Paris, 1937), The 99% (abridged version of Fear and Misery 
of the Third Reich, Paris, 1938). He created the pioneering example of proletarian cin-
ema in Western Europe, Kuhle Wampe (1932), and was one of the founders of the 
GDR film studio, DEFA. Three major biographical studies have been written so far 
about Slatan Dudow – by the East German researcher and film critic Hermann 
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studies at National Academy for Theatre and Film Arts (Sofia).

https://orcid.org/0000-0002-9852-1626; E-mail: alexanderdonev@gmail.com



313

Herlinghaus (Herlinghaus 1965), by the French author Yves Aubry (Aubry 1970) 
and by the Bulgarian film historian Alexander Grozev (Grozev 1972). In these 
books, which appeared in the first decade after his death, he is portrayed as a 
Marxist starting from the time he was a 16-year-old high school student. This one-
dimensional, ideological straightforwardness in describing a human life fits the 
communist cliché but has little to do with reality. The facts show that he became 
a member of the East German Communist Party only after he joined the artistic 
leadership of DEFA. At the time, this was a must for an artist of his stature and 
because of the administrative positions he held at the film studio. His first ideas 
about society and the role of cinema in it can be found in his earliest publica-
tions in the magazine Nasheto Kino in 1924/25. They are democratic, imbued with 
sympathy and solidarity towards working people and without a trace of communist 
phraseology.

For a man of his background the path to Marxism and the embodiment of 
its principles in film was actually not nearly as direct and inevitable as his previ-
ous biographers claim it. Slatan Dudow’s family has played an important role in 
the shaping of the Tsaribrod community since the early 19th century. The family 
name comes from the fruit of the elm tree, called “dudi” in a local dialect. The 
Dudows were a relatively prosperous farming family – owners of orchards, vine-
yards, and herds of cattle, and known as prominent wine producers (Vatsev 2003: 
21). In the electoral rolls for 1903, the father, Todor, was listed as a ‘bootmaker’. 
Later, he was employed on the railway line, which opened in 1888 and connected 
Sofia with Belgrade and Western Europe. That gives further grounds to attribute 
to him the leftist ideas inherent in that profession. However, his name is not men-
tioned in the existing archival sources about the socialist organizations in Tsaribrod 
(Gotsev 1969). According to Dudow’s socialist-era biographers, his whole family 
moved to Sofia in 1917 (Herlinghaus 1965: 5, Grozev 1972: 21). According to docu-
ments preserved in the archives, he completed the first two years of high school 
in Tsaribrod2. It was not until the third year of high school, i.e., September 1st, 
1919, when he was 16 years old, that he enrolled in the newest male gymnasium 
in Yuchbunar, Sofia’s poorest district.

Slatan Dudow’s high school environment was an important factor in his social 
upbringing. The humble background of the students seems to be in contrast with 
the elite composition of the teachers who were prominent Bulgarian intellectuals. 
Two of them deserve special attention: Tsvetan Radoslavov (1863–1931) and Ivan 
St. Andreichin (1872–1934). Both are avid theatre-goers, but also regular cinema-
goers, and Andreichin is the author of the first Bulgarian theoretical essay, consid-
ering film as an art (Andreichin 1910: 63-69). Radoslavov, in turn, exerted a more 
active influence in shaping students’ social thinking. None of the teachers at the 
high school, however, advocated communism or leftist views at all. On the contrary, 
the schools during the peasant party government of Alexander Stamboliyski were 
subject to a consistent policy of strictly persecuting any expression of sympathy 
or involvement with the organisations on the left spectrum. According to his East 

2  SA Sofia – 13, f. 43К, inv. no. 1, a. u. 168, p. 109.
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German biographer, Dudow participated in student strikes and rallies in support of 
the Russian Revolution and the 1919/20 railway workers’ strike, and was a mem-
ber of an underground Marxist circle (Herlinghaus 1965: 6). His classmate Stoyan 
Arshinkov, author of a biographical book on Tsvetan Radoslavov, points, however, 
to other names of politically active young people from their class, without mention-
ing Dudow (Arshinkov 1985: 150).

Slatan Dudow arrived in Berlin at the end of October 1922 and the first 
years of his stay had a strong impact on him. He witnessed the hyperinflation 
in Germany, which reached fantastic proportions at the end of 1923, devastat-
ing the German middle class and the poorest strata. The news of the brutal sup-
pression of an uprising in Bulgaria, which was sparked in September 1923 by the 
Comintern, certainly reached him. None of this, however, automatically leads to 
the communist indoctrination of twenty-year-old Slatan. His surviving notes, writ-
ten immediately after his arrival in Berlin, are proof of his dream of becoming a 
film artist. He appeared as an extra in silent films, and photographs of him apply-
ing/auditioning for roles in film productions exist in his archive. His contributions 
to the magazine Nasheto kino, with which he established contact after his return to 
Bulgaria between May and September 1924, are also revealing. In nine pieces of 
various types, some of them translations, which appeared between September 
1924 and April 1925, and a few other articles that remained unpublished, not only 
his film interests are clearly evident, but also his ideological attitudes.

In an article entitled Cinema – Theatre of the Masses, Slatan Dudow refers to some 
Peter Grossman3, only to actually expound his own ideas. He tries to explain the 
strong attraction to cinema of the lower social strata, especially the working class: 

“The environment in which the working man lives, his dwellings, workplace, 
etc., are in most cases so conditioned that the working man desires to get out of 
them as soon as possible and seeks a little artificial spiritual enjoyment or at least 
some oblivion after the poisonous daily reality. His protesting mind is sufficiently 
tormented by daily questions, while the spirit is condemned to constant hunger. 
And behold, the impoverished man rushes to the cinema, because for him the 
theatres of drama and opera are too expansive” (Dudow 1924a: 1).

In some ways, though in an incomparably simpler and more limited form, this 
short text seems to foreshadow Brecht’s study of his trial for the screen adapta-
tion of The Threepenny Opera (Brecht 1966: 151-257). But if with Brecht the opposi-
tion is bourgeois – anti-bourgeois, with Dudow in 1924 it is generally humanist: 
between the moral and the immoral. He believes that the popularity of cinema 
is not a problem of the new art, but an incentive to take more responsibility, “to 
grow in commitment”. The cinema’s equal existence alongside theatre means that 
it too must become “a moral institution that ennobles the heart and mind, and 
so the cinema is obliged to do its moral duty as theatre for the masses” (Dudow                       
1924a: 1). For Dudow at this point, the way to achieve that goal is to simply call 
out the filmmakers: “give to the working man a clipping of the life of his people, 
show him the activity of all professions, that he may understand and appreciate 

3  A journalist or film critic, whom, despite numerous attempts, I could not identify – AN.
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the situation in which he lives and labours”. He does not claim that the solution 
lies in the revolutionary transformation of society, as Brecht, and himself, will state 
5-6 years later. His “ideology” at that moment was an abstract existential call: 
“Make it so that those who have come before the screen to look for their lost self 
among the daily inundation – really find it, and find it wiser, better, purer!” (Dudow 
1924a: 2).

To understand the ideological development of the young Dudow one must look 
at his short text in honor of the half-year “jubilee” of the first issue of Nasheto kino. 
The fact that he is the only author, apart from the editor Panteley Karasimeonov, 
to publish something on this occasion, is indicative of his status as a contributor. 
Especially noteworthy is his call for the need to unite all those in Bulgaria who 
want to work for a national film culture and national film production. He is par-
ticularly adamant that “it will be difficult to achieve these goals where there is 
hatred, discord, and a desire for domination, and where politics interfere with cul-
ture” (Dudow 1924b: 3). His appeal “for mutual fraternal work towards a spiritual 
uplift” (Dudow 1924b: 3) is an expression of a purely intellectual, non-partisan 
position, which in no way corresponds to the established biographical plot of the 
young communist Dudow. He wrote these lines in October 1924, a year after the 
September Uprising. They are more in line with the position of the government, 
calling for reconciliation, than with the slogans of the clandestine Communist Party, 
which include demands for a new uprising. Certainly, Dudow talks about the re-
lations between film enthusiasts, but in the tense Bulgarian social atmosphere, 
everything could be interpreted politically. With his words about the priority of col-
lectivity in contemporary artistic production, Dudow undoubtedly sends a clear 
message that long before his relationship with Brecht and before the production 
of Kuhle Wampe, he had personally realized the importance of that principle. It is 
symptomatic of Dudow’s political neutrality at the time that he derived this idea, 
albeit generally, not from Soviet cinema but from the practice of leading figures in 
the capitalist film industry: Erich Pommer, Fritz Lang, Ernst Lubitsch – “the people 
who are at the forefront of German film art” (Dudow 1924b: 3). Naturally, Dudow’s 
views will undergo an evolution, but it will again be dominated not so much by po-
litically assumed theses and directives, but by artistic reasoning. Very soon, for 
Slatan Dudow, the Soviet communist cinema became the most adequate reference 
points for understanding reality and creating contemporary art.

Further evidence that in the mid-1920s Dudow was not advocating any Marxist, 
much less revolutionary, class principles is his translation of an article by Ernst 
Lubitsch. The translation is overall accurate, but there are significant discrepan-
cies in places. Dudow “translates” something that is not present in Lubitsch: “The 
artist – director and filmmaker – must beware of any tendentious or political influ-
ence that can kill any artistry of his work” (Dudow 1925: 6). At the time, “tenden-
tious and political” meant primarily communist and generally class-engaged art, so 
such a distinction is quite indicative of a bourgeois-liberal position. Let us try to un-
derstand how Slatan Dudow actually came to a change of his views in the second 
half of the 1920s. At the end of the decade he visited Soviet Russia to study con-
temporary Soviet theatre, and later became one of Brecht’s closest collaborators 
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in the writing and directing of his communist in spirit didactic plays. The Bulgarian 
political reality also had a significant influence on him. For a few months in the 
summer of 1924 Dudow seemingly experienced events revealing the tense politi-
cal situation in Bulgaria which was standing on the brink of civil war. He describes 
the following incident in an unpublished text called Notes of the Film Director4. It refers 
to the funeral of the leader of the left wing of the peasant party Petko D. Petkov. 
Dudow was very impressed by the crowded procession, which passed under a 
complete ban on raising slogans, singing songs, and making speeches. Numerous 
police were patrolling the funeral rally, ready with batons and bayonets to intervene 
if the order is violated. However, the crowd began to sing the communist anthem 
You fell victim very quietly, without opening their mouths. At the cemetery, before the 
coffin was to be laid in the dug grave, a voice rung out for all to pay their respects 
by falling to their knees and vowing to avenge the death of the peasant leader. 
Dudow notes that, instead of intervening, some of the police also took a knee. 

Only after his return to Berlin did Dudow begin to consistently study Marxism 
and to follow the practical implementation of its ideas in Soviet Russia. Thanks 
to his journalistic accreditation, in the autumn of 1925 he was admitted to the set 
of the biggest German production of the time, Fritz Lang’s Metropolis, and not long 
afterwards he was accepted as a trainee. For the future director, this step has a 
double meaning: to study closely the work of one of the greatest directors of his 
era, but also to get a first-hand impression of how the ambitious subject matter of 
the film attempts to provide a solution to the most acute social conflicts of the time 
– between capital and labour, between exploiters and exploited. Surely he senses 
the discrepancy between the film’s ideas of class reconciliation and the facts of 
reality. One can assume that he was significantly influenced by the news of the 
intensified repression in Bulgaria following the terrorist attack on St Nedelya Church 
in Sofia on April 16th, 1925. In Berlin, at the end of 1925 and in 1926, a series of 
actions (including a large exhibition organized by the German League for Human 
Rights) took place to make the public aware of the political violence in Bulgaria. 
For that occasion, the Bulgarian embassy in Berlin prepared lists of Bulgarian citi-
zens with communist convictions living in Germany. Nowhere in these lists do we 
find Slatan Dudow’s name5. Another proof that no such information exists about 
him is the fact that in 1933, when he was arrested and threatened to be sent to a 
Nazi concentration camp, it was the embassy’s advocacy for him as a Bulgarian 
citizen that saved him from persecution.

Perhaps it was the brutal violence in Bulgaria, with which the military in al-
liance with the bourgeois parties defended their positions, that allowed Slatan 
Dudow to see all the more clearly the inability of even the largest contemporary 
film production (Metropolis by Fritz Lang) to offer a thorough understanding and a 
real solution to the social contradictions of this turbulent era. He also felt his own 
unpreparedness both for the ideological struggle in the contemporary world and 

4  Slatan Dudov’s personal archive, stored in the Cinémathèque Française (Référence: 
SADOUL182-B13).
5  CSA – 12, f. 316К, inv. no. 1, a. u. 33 & 34.
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for a professional career as a film director. We can assume that it was for these 
reasons that Dudow devoted himself to theatre studies, a new discipline that was 
making its first steps at that time. He probably saw theatre as a laboratory for his 
training as film director and for developing methods of artistic exploration and 
transformation of reality. A goal he achieved in remarkable manner with his first 
feature film Kuhle Wampe.

This paper was written as part of a research project with ref. КП-06 ПН60/9 
entitled “FILM CULTURE, ARTS AND NATIONAL IMAGES IN BULGARIA (KINO.BG). 
Formation of the social significance of film culture in the interwar period”, selected 
for funding on the basis of the “Competition for Funding of Fundamental Scientific 
Research –  2021” held by the Bulgarian National Science Fund (BNSF).

1. Tsaribrod 1919 (https://far.rs/bg – FAR multimedia portal in 
Bulgarian and Serbian)

2. Slatan Dudov with his parents, 
Tsaribrod 1910 (Akademie der 
Künste Archiv, Berlin)
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6. Cover page, Nasheto kino, № 24, 
31.10.1922 (Bulgarian Film Archive)

5. Slatan Dudov, photo from matriculation 
certificate, 1922 (DA Sofia – 13, f. 43К, 
inv. no. 1, a. u. 169, p. 118)

4. Matriculation certificate of Slatan Dudow, 
October 1922 (DA Sofia – 13, f. 43К, inv. 
no. 1, a. u. 169, p. 118)

3. Excerpt about Slatan Dudow in 
the Main student list of Third male 
gymnasium (DA Sofia – 13, f. 43К, inv. 
no. 1, a. u. 168, p. 109)
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Резюме 

Статията разглежда ранен период от социалното и идейно формиране 
на големия германски режисьор от български произход. Той е автор на 
основополагащия образец на пролетарското кино в Западна Европа Куле 
Вампе (1931) и един от основателите на ДЕФА, киностудията на ГДР. Въз 
основа на архивни документи и ранните статии (1924–1925) на Златан 
Дудов в списание Нашето кино статията опровергава клишето на социалис-
тическата историография за приемането на комунистическите идеи от 
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бъдещия режисьор още в ранна юношеска възраст. Пътят до марксизма 
за човек с неговия дребнобуржоазен произход всъщност е дълъг и лъкату-
шещ. Важни фактори са средата в Трета мъжка гимназия, разположена в 
най-бедния квартал на София – Ючбунар, както и престоят му в Берлин 
по време на голямата инфлация през 1923г. В същото време той е повлиян 
от политическите и обществени събития в България, Септемврийското 
въстание и атентата в църквата Света Неделя, докато участва като ста-
жант в снимките на Метрополис.
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Съпротива чрез смях: филмови комедии за бежанци
(Никога повече няма да вали сняг и Страх) 

Resistance through laughter: film comedies about refugees 
(Never Gonna Snow Again and Fear)

Петя Александрова1

Нов български университет 

Petia Alexandrova
New Bulgarian University

Абстракт: Статията проследява темата за бежанците в две произведения от последни-
те години – Никога повече няма да вали сняг на Малгожата Шумовска и Михал Енглерт и Страх 
на Ивайло Христов. Поставени в контекста на (не)разбирането на Другия, социалните 
предразсъдъци и конфликтните точки, тези филми разглеждат проблемите от по-неочак-
ван ъгъл – през призмата на хумора и фантазията. И така дават шанс на героите еле-
гантно да се справят с драматичните ситуации, запазвайки достойнството, своето и 
на другите.

Ключови думи: филмови комедии, бежанци, хумор, имиграция

Keywords: film comedies, refugees, humour, migration

След катаклизъм, природен или в резултат на човешката нетоле-
рантност, масовото движение на отчаяни хора в търсене на елементар-
ни условия за спокоен живот отдавна е тема в световното, а и в бъл-
гарското кино, и то в множество варианти. Например телевизията AXN 
посвети цяла поредица на най-добрите филми за миграция (AXN 2021), пре-
ди COVID-19 епидемията в България, се провеждаше Global Migration Film 
Festival, а и всеки уважаващ себе си форум като София филм фест включва 
сред документалните си филми и такива по темата2. Едно от важните 
начинания в сферата на мигрантското кино е проектът Migrant and Diasporic 
Cinema in Contemporary Europe (Кино по проблемите на мигрантите и диаспорите в съ-
временна Европа). То обхваща изграждане и функциониране на международна 

1  Petia Alexandrova is a Professor, PhD, in Film and Television Department at the New Bulgarian University. PhD – Institute 
of Art Studies, Bulgarian Academy of Science. Doctor of Science – New Bulgarian University. Books: ‘Short-form films: 
Advantages and challenges. Models and practices of Bulgarian short features’, 2019; ‘Transitional Stories for Culture and 
Communication’, 2015; ‘Lost in Seeing. Barriers in front of Audio-visual Media’, 2012; ‘Pains of the Title. From a Word 
to a Cinema Image’, 2007. Numerous articles on modern arts, cinema, theatre and literature in LIK magazine, ARTizanin 
magazine, ‘Art’ weekly, ‘Democracy’ daily, ‘Trud’ daily, ‘Standart’ daily, ‘Culture’ weekly, etc. Awards: the Union of Bulgarian 
Filmmakers’ Award for Film criticism (2010), Golden feather (2006). 

Email: palexandrova@mail.bg
2  На СФФ 2022 в международния документален конкурс това бяха Бягство на реж. Йонас 
Расмусен и Нашето тихо местенце на Елица Георгиева. 



322

изследователска мрежа, обединяваща търсенията на учени, филмови дей-
ци, представители на филмовата индустрия, медиите и други културни 
институции. Основната цел е да се изучава еволюцията на филмовите 
проекти, посветени на мигрантите и диаспорите в Европа през послед-
ните 25 години. Мрежата изследва как произведенията на екранните из-
куства влияят върху разбиранията на европейците за европейската иден-
тичност, конструирана и разказана от националните филмови индустрии 
на европейските страни. 

Подходът към миграцията и бежанските вълни е и въпрос на изгра-
дено гражданско общество, на групова и индивидуална социална отговор-
ност, на национални традиции или предразсъдъци. Което пряко влияе на 
жанровете, в които се вписват филмите за бежанци. Ако за мигранти 
комедиите са нормално явление, особено при миролюбив или парадоксален 
сблъсък на култури, то не такава е картината с бежанците, където ксе-
нофобията и усещането за заплаха излиза на преден план. Както отбеляз-
ва Борил Мечков: „През последните две десетилетия картината е коренно 
променена. Свидетели сме не само на рязко нарастване на броя на филми-
те, третиращи мигрантската проблематика, а и на самия поход към пре-
живяванията на хората, въвлечени в съвременното „преселение на народи-
те“ – на преден план се откроява вниманието не само към неравенството 
и експлоатацията, но и към изолацията и отчуждението, расизма и ксено-
фобията. Започва да се налага критично отношение към „безгрижната“, 
наивно-толерантна версия на мултикултурализма и все по-настойчиво се 
разкрива цялата противоречива и често драматична сложност на проце-
сите“ (Mechkov 2015). Аз ще обърна поглед как се трансформира именно 
тази уж „безгрижност“ в две произведения, които се открояват в своя 
поглед към бежанеца, вариант на Другия, но в нестандартна интерпрета-
ция – Никога повече няма да вали сняг на Малгожата Шумовска и Михал Енглерт, 
Полша-Германия, 2020 и Страх на Ивайло Христов, България, 2020.

Можем да сме съгласни с Теодор Адорно, че след Аушвиц (или войната 
в Украйна, но може и да е аварията в Чернобил) да се пише поезия е забра-
нено обаче едновременно с това да смятаме, че точно поезията е път за 
спасение от трагедията. Особено ако тази поезия не е в стила на затва-
ряне в кулата от слонова кост, а с чувство за хумор ни напомня за някои 
дребни, но истински човешки ценности в контекста на големите съвре-
менни проблеми.

Когато през 2019 се появява сериалът Чернобил, продукция на НВО по 
идея и сценарий на Крейг Мейзин с режисьор Йохан Ренк, той по-скоро се 
вписва във все по-настойчивите призиви за преосмисляне на човешкото 
поведение спрямо природата и енергийните ресурси, и избиране на правил-
ните политики за съхранението им. Разбира се, съществува разобличава-
нето на съветския модел на безотговорност към живота на собствените 
поданици, а също и винаги дебнещата опасност от катастрофа, но тези 
теми през 2019 все още нямат връзка с последвалите COVID-19 пандемия 
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и агресия на Путинова Русия към Украйна. Извън анализите, рецензиите 
и коментарите, се появяват статии и видеа, които наблягат на разлики-
те между действителните събития и интерпретирането им във филма 
(Goncharenko 2019), (Zhechev 2019). Така се натоварва с неправомерно оч-
акване за автентичност един игрален и атрактивен сериал, който прите-
жава редица други достойнства в изграждането на драматургията, ак-
тьорското изпълнение и сериозното си отношение към проблемите. 

Съвършено различен е подходът в Никога повече няма да вали сняг (друг пре-
вод на български в разпространението е Никога няма да вали) на Малгожата 
Шумовска и Михал Енглерт, също свързан с Чернобил. Дори жанрово фил-
мът е труден за определяне – комедия? сатира? поезия? Странник излиза 
от дърво, преминава в Полша и заявява самоличността си пред служител 
– казва се Женя, идва от Припят, Украйна, и е масажист. Скоро този спо-
коен и нежен мъж с вълшебни ръце ще успокоява един по един жителите на 
богат жилищен квартал и ще обърне живота им с главата надолу. Пародия 
на лукса по начин на снимане (с бутафорни къщи, кичозни артефакти в 
тях, лъскави дрехи и предмети), филмът съчетава ирония, мечтателност 
и закачлива грация. Карикатурните образи на богатите, но нещастни хора 
клонят към социалната сатира, но темата за емигранта бежанец е пре-
дадена с пречистващ и забавен сюрреализъм. 

Какво си спомняме или представяме визуално за аварията дори да е 
само от сериала Чернобил? Някои може и да правят асоциация с черен изго-
рял прах и бездънен реактор, но аз халюцинирам онова, което хората в съ-
седния град Припят виждат като бял красив сняг – сняг през май!

Това е свързващата метафора във всички филми за или покрай 
Чернобил, подобно на атомната гъба над Хирошима – страшна и неес-
тествено красива. Тя обаче е и тънката нишка към днешното глобално 
затопляне, когато чистият бял сняг е природен лукс за планетата ни. Един 
образ, който може да е едновременно символ на разруха и сковаване, но и на 
надежда за промяна. Най-вече невероятен, необикновен, приказен.

Изглежда особено актуално да говорим за Чернобил като символ на 
жертвите на съветското пагубно управление и да го мислим в контекста 
на съпротива на новата руска инвазия. Но в Никога повече няма да вали сняг не 
присъства нито Чернобил, нито инцидентът. Виждаме само майката на 
Женя, него като дете и този сняг – метафората на катастрофата. На 
много места в свидетелските изповеди за събитията се споменава, че 
„болката е невероятна“ (невообразимая). От това изречение във филма 
акцентът не е върху болката, както обикновено, а върху невероятното. 
Това, което се случва на героя в Припят, е синоним на невероятното – то 
е чудо! (Ил. 1).

Как изглежда Женя? Оставаме с усещането, че всеки наслагва собст-
вената си представа върху него – той е такъв, какъвто тъжният му паци-
ент очаква и копнее да бъде. Очарователен, женствен, спокоен и винаги на 
разположение. В никакъв случай потиснат или подценяван. Същевременно 



324

определено различен. Заради силата и уравновесената власт, която уп-
ражнява върху околните – достатъчно е само нежното му докосване. 
Лечител или месия? И тук започват безкрайните аналогии с Христос, с 
героите от Теорема на Пазолини, Назарин на Бунюел или Декалог на Кешловски. 
Мистичното излъчване го превръща в потенциален ангел на смъртта или 
прераждането, а падащият сняг накрая пречиства всички – или ги наказва?

Къде е смехът в този сомнамбулен транс? В начина, по който е пред-
ставено мястото – някъде във Варшава, неестествено и фалшиво дотол-
кова, че да изглежда съвсем нереално. В окарикатуряването на полските 
новобогаташи, които се оплакват от емигрантите в присъствието на 
Женя, но веднага добавят „ти си различен“. Те третират героя според свои-
те еротични нужди, отчуждение и страх от смъртта. Сюрреалистичен 
карнавал, в който дебела госпожа го инструктира как да масажира куче-
тата ѝ, а родителите претенциозно са записали децата си във френско 
училище в аристократичен стил, но самите те не отговарят на високите 
си изисквания. 

Може би един самотен бежанец от аварията, който мести с поглед 
чаша с вода (аналогия със Сталкер на Тарковски?) ще отрезви тези само-
забравили се елити. За него зимата в детството е била любимото вре-
ме на годината и е вярвал, че снегът има необикновена сила. Искал е да 
бъде супергерой. Е, май чернобилската авария го е превърнала в суперге-
рой, така да се каже го е дарила със свръхспособности, както обичайно се 
прави връзката с увеличената раждаемост на близнаци. В резултат се е 
получил комичен, но и симпатичен образ на псевдопророк, овеян в загадъч-
на мистика.

Българският филм Страх влиза в контекста на друга национална 
традиция – тази на андрешковщината и примитивните предразсъдъци. 
Изскача основен въпрос, невинаги изречен на глас – имат ли място бежа-
нците в България и не ни ли застрашават? Голяма част от изследването 
на Андроника Мартонова е посветено на екзотичния Друг и в частност 
на филма Страх (Martonova 2021). Аз ще се спра само на някои тези от него, 
които се отнасят до комедийните аспекти: „Ивайло Христов успява да 
приложи ефективни стратегии на социалната сатира на извеждането на 
посланията [...] той извежда комичното от най-ниските фейлетонни слое-
ве, но успява да го трансформира в едно по-различно интелектуално отно-
шение към света, при това в естетически преосмислена черно-бяла визия“ 
(Martonova 2021: 80). „Страх е балканска трагикомедия, в която любовта и 
животът са по-силни от смъртта и омразата.“ (Martonova 2021: 98)

Една от преосмислените митологии във филма е разбирането за гра-
ниците и интерпретациите им в българското кино. Става дума за граница-
та с Турция и като действие за нелегалното ѝ преминаване. По тази тема 
съм писала теоретично и в подробности за други филми (Alexandrova 2021: 
200-210), така че ще отбележа за Страх само основната разлика. Тук имаме 
два различни случая на преминаването ѝ – на групата от Афганистан и на 
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чернокожия африканец от Мали. И съответно различно отношение.
В Страх се оформя ново проблематично ядро – за диференциацията в 

отношението към отделните видове бежанци, по която рядко се изгражда 
паралел в българското кино. Доколко има значение кой е бежанец – като 
раса, етнос, религия, пол, възраст, материално състояние и образование? 
И изводът, който си заслужава обговарянето, е, че там, където има всеоб-
ща и най-вече официално призната травма, обикновено военен конфликт, 
осъден от международната общност и в частност от Европейския съюз, 
местното българско население се опитва да предложи помощ, понякога не-
адекватна, но под закрилата на държавата. Често със задната мисъл за 
„осчетоводяване“ на тази помощ във вид на допълнително финансиране. В 
Страх това се случва в селото край морето, където на пръв поглед друже-
любно посрещат бежанците, настаняват ги, идват и от телевизия да ги 
снимат. Сатирата изскача при непригодните за живеене условия, които се 
предлагат от властите. А хуморът се поражда примерно при превода на 
думите на кметицата от единствения що-годе говорещ английски ученик, 
че „лайната са от сърце“ (Ил. 2).

Докато отношението към африканеца Бамба е откровено отрица-
телно – по расов белег и защото той не се ползва с протекциите на поли-
тическа кампания. Тоест, оставен е на спонтанната емпатия към Другия. 
И тук се намесва обърнатата перспектива – че тази „чернилка“, „майму-
на“, „кюнец“ е далеч по-образован и с по-високо социално положение, макар 
и в родната си страна. Както масажистът Женя е много търсен и ценен 
като специалист. В такава светлина по-лесно лъсват предразсъдъците в 
сблъсъка местни–чужди чрез парадокса не само на моралното, но и на про-
фесионалното превъзходство на пришълеца. Нещо повече – Бамба точно 
като лекар помага на съседите, но това не е достатъчно да преобърне 
отношението към него. Напротив, от една страна, те демонстрират пре-
зрение с вече споменатите обръщения, но от друга, вероятно са изплаше-
ни и от реална конкуренция за службиците си, доколкото ги имат. Защото 
дълбоко в себе си знаят, че един мотивиран и работлив чужденец ще бъде 
по-добър от тях.

Паралелно текат обсъжданията в кръчмата на местните бабаити, 
които не могат да приемат каквито и да е пришълци, просто защото се 
страхуват от всякакво различие, което ще наруши жалкото им същест-
вуване. А, както знаем, страхът ражда агресия. Смешното е, че обличат 
примитивната си грубост и невежество в заучени обосновки като „пети-
ция“ срещу африканеца. Страшното е, че подмолно заплашват и палят.

Другото проблематично ядро е, че в Никога повече няма да вали сняг Женя 
изглежда се е установил за неопределено време в квартала на богати-
те във Варшава, той от бежанец се е превърнал в имигрант. Докато в 
Страх Бамба преминава през България с крайна цел да стигне до Германия. 
Доста е вероятно и за афганистанците България да е само спирка по 
пътя, а не финална дестинация, за което местните съдействат напълно, 
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прехвърляйки ги „натам“, за да нямат грижата. Това говори за страната ни 
като непривлекателна за постоянно местообиталище – и съм сигурна, че 
никой няма да го отнесе към природата или климата, а към социалната ни 
неприемливост от перспективата на търсещия подслон. Един стряскащ 
поглед отвън как изглеждаме в чуждите очи.

Историята в Страх само се опира на срещата с бежанците, докато 
основно е за смелостта на отделния индивид (останалата без работа 
учителка в чудесното изпълнение на Светлана Янчева) да се изправи сре-
щу общоприетото и системата. Тя брои последните си стотинки, ходи да 
почиства гроба на съпруга си, ловува и отклонява сексуалните набези на 
по-млади и по-стари съселяни. От самотна и безработна жена на средна 
възраст Светла пред очите ни израства в личност, която с достойнство 
може да се опъне на властта: „Според закона, държавата съм аз!“. Но, до-
колкото филмът е дълго пътуване към самопознанието при необичайни об-
стоятелства, то самият режисьор предпочита да определи това пътува-
не като абсурдна комедия.

Хуморът в Страх е и на ниво ситуации (африканецът се задавя с твър-
де люти чушки, учителката е ловец и стреля добре), и на ниво език (обяс-
нението за бегълците: черни създания с бели зъби. И викат „ноу сър“), и на 
ниво гледна точка (военните са по-сговорчиви от местните, поздравът 
на английски се приема за обида). Комичната енергия се редува с осезаема 
заплаха; отделните второстепенни герои получават индивидуален глас и 
така реакцията на селяните е едновременно неопределена и неизбежна, 
гротесковият хумор се сблъсква с трудно спечелена човечност, за да се 
превърне филмът в морална басня и прегръщане на неизвестното.

И в Страх, както и в Никога повече няма да вали сняг се търси метафизично-
то въздействие на околната среда – черно-бялото изображение и зимният 
хлад изместват привлекателността на морето, недовършеното строи-
телство изглежда като отломъци от чужд свят, а метафоричният финал 
и тук е под падащ чист бял сняг. Черно-бялото преминава в цвят и насред 
снежната гора една камила пресича пътя. И ние, подобно на героинята, 
вече не изпитваме страх, а се усмихваме като кочияша на файтона (изи-
гран от самия режисьор) и влизаме в приказката. Освен красив, този край 
е и хуманен. Снегът и в двата филма носи спасение – както казва поетът 
Стефан Цанев: „Душата ми плаче за сняг, за бяло, за чисто душата ми пла-
че“ и позволява „Да скрием острието на омразата във ножницата нежна на 
страданието“ (Tsanev 2016).
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2. Кадър от филма Страх

Still from the movie Fear

1. Кадър от филма Никога повече няма да вали сняг

Still from the movie Never Gonna Snow Again
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Summary 

Is it possible to discuss extremely dramatic global problems, such as refugees, 
with humour? My answer is pointedly: yes, it is possible and sometimes it is 
recommendable. Humour itself is a form of resistance and imagination and 
occasionally it is the more efficient form. Hence, to prove it, I have chosen two 
examples from the East Europe: the Polish film Never Gonna Snow Again by Małgorzata 
Szumowska and Michał Englert and the Bulgarian film Fear by Ivaylo Hristov. They 
both were produced last years and represent the newest tendencies on how to 
break prejudices, intolerance, local hostility or strange behaviour, homesickness, 
and different civil rules. Furthermore, they both use language of empathy and 
fantasy. 
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Абстракт: Статията изследва значението на анимационното изкуство в развитието на 
децата и въздействието му в различни аспекти на изграждане на личността – културни, 
социални, творчески, образователни. Как анимацията корелира с формирането на социал-
ни идентичности – културна, национална и етническа? Целта на изследването е да напра-
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Въведение
Ингеборг Братоева-Даракчиева пише за кризи на идентичността в 

обществото, които са отговорни за турбулентни промени в киното, и 
смята, че „българското кино се развива под знака на три кризи на иден-
тичност“ (Bratoeva-Darakchieva 2013: 15) след Втората световна война. 
Терминът „идентичност“ се среща често в комбинация с прилагателни 
като „алтернативна идентичност“, „художествена идентичност“, „фир-
мена идентичност“, „независима идентичност“ (Donev 2019: 39, 63, 121, 
122), които му дават определена контекстуална стойност, без да го де-
финират и в същото време го отдалечават от възприетите определе-
ния в социологията и психоанализата. Андроника Мартонова го използва 
при очертаване на проблема за диалога между идентичностите в книга-
та Между миграция и уседналост: Екзотичният друг и новото българско кино, като 
го свързва с другост (otherness). Критическият акцент пада върху това 
как вече изградени идентичности си взаимодействат и се променят на 
киноекрана (Martonova 2021). Споменатите дотук автори базират свои-
те анализи върху идентичността като прояви на кризи и взаимодейст-
вия въз основа на игралното кино. Специален акцент върху анимацията и 

1  Lachezar Velinov is a PhD Student at the Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences. He has a Master’s 
degree in Management of screen arts from the National Academy for Theatre and Film Arts. He is a film director and 
producer with a strong focus on animation. His areas of interest include animation studies in relation to culture policies, 
public policy, national identity and animation art and industry development.

E-mail: velinov@zographic.com
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идентичността поставя Надежда Маринчевска в статията Преосмисляне на 
кризите на националната идентичност в българската анимация (Marinchevska 2019: 17-
28). Отново погледът е насочен върху творците и техните филми в конте-
кста на радикалните икономически и политически промени след падането 
на Берлинската стена и кризата на идентичността в обществото.

Настоящото изследване разглежда проблема анимация–дете–иден-
тичност под различен ъгъл, а именно как анимационните филми и сериали 
влияят върху формирането на социалната идентичност на децата. 

В концептуалния си труд Идентичност: младост и криза (Erikson 1968) Ерик 
Ериксън разглежда изграждането на идентичността на индивида като 
процес, който започва още от раждането и достига степен на осъзна-
тост по време на пубертета. В съвременната, доминирана от електрон-
ните комуникации, медийна среда в този период от развитието на дете-
то основна форма на визуално изкуство е анимационният филм. Това дава 
основание да се формулира работната хипотеза, че анимацията изпълнява 
важна комуникационна и информационна функция по отношение изгражда-
нето на идентичност.

Анимацията и детето
Съвременното цифрово общество предоставя на всеки свой член 

достъп до неизмеримо по обем и разнообразие филмово съдържание, вклю-
чително и на децата. Технологиите се развиват, а с тях – и изразните 
средства, и художествените похвати. Комуникационните канали също се 
променят. Анимацията, от своя страна, устойчиво се представя като най-
предпочитаният жанр от децата. Това твърдение добре се илюстрира 
от публикацията на Broadcasters’ Audience Research Board (Atwal, Millwood-
Hargrave, Sancho, Agyeman, Karet 2003: 35), обхващаща периода 1996–2001 г., 
тоест преди масовото навлизане на мобилни устройства, която дава ин-
формация за детското съдържание в ефирните телевизии в Обединеното 
кралство. В домовете, в които има цифрова телевизия и избор на канали: 
„повече от половината от времето, прекарано в гледане на детски програ-
ми е посветено на анимацията“ (Atwal, Millwood-Hargrave, Sancho, Agyeman, 
Karet 2003: 59).

Способността на анимационното изкуство да създава силна връзка 
с детската аудитория и масовото му присъствие през различни канали в 
живота на децата дава основание да се търсят психологически, когнитив-
ни, социални, културни, и други въздействия извън функцията да забавлява. 
Анимацията може да се използва като изследователски инструментариум 
в други науки като психология и социология. Това се прави в различни ин-
тердисциплинарни изследвания, които под различен ъгъл разглеждат фено-
мена анимация–дете и неговото влияние върху подрастващите. На базата 
на анимационните филми Леф и съавтори разработват метод за изслед-
ване на развитието на децата, на социалната и културната им рецеп-
ция на етническите и малцинствени проблеми, при които стандартните 
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изследвания не са достатъчно чувствителни (Leff, Crick, Angelucci, Haye, 
Jawad, Grossman, Power 2006). Ан Хаас Дайсън разглежда социалните и иде-
ологически процеси, в чиято основа стои начинът, по който децата из-
ползват медийни символи, особено анимационни супергерои при изграждане 
на истории и определяне на социална принадлежност (Dyson 2010). В свое-
то интердисциплинарно проучване Долан и Гоел разглеждат източниците 
на комични ситуации в анимацията, като използват методи от неврологи-
ята (Goel, Dolan 2007). Те смятат, че всяка шега пресича някоя линия на фи-
зическа или социална забрана, като за детския хумор е типично нарушава-
нето на физическите норми, докато хуморът на възрастните обикновено 
премества границите на социалните норми. Хуморът е „… важен елемент 
на културата, отразява особеностите на националното съзнание и отно-
шение, то е средство за помирение, уреждане и запазване на социалните 
ценности и индикатор за интелектуално и емоционално развитие…“ на де-
цата (Kolojarceva, Artemyeva 2017: 1266).

Важен аспект по вектора анимация–деца е въпросът за агресията. 
Много проучвания са правени в тази насока, а резултатите се влияят 
силно от избрания фокус, целевата група, контекста, обема и обхвата. 
Гледането на анимационни филми с висока и ниска степен на агресия влияе 
различно върху групи от деца на различна възраст (Gadow, Sprafkin 1987). 
„Децата са изложени на насилие в анимационните филми по-често, откол-
кото в игралните филми.“ (Kirsh 2006: 555) 

Идентичност
Терминът „идентичност“ е прекалено общ и няма еднозначна дефини-

ция. В пролога на Идентичност: младост и криза Ерик Ериксън констатира не 
без доза ирония, че: „всеки е чувал за „криза на идентичността“ и това 
предизвиква смес от любопитство, смях и неудобство“ (Erikson 1968). 
Понятието се развива въз основа на концепциите на когнитивната соци-
ална психология на Анри Тайфел (Tajfel 1981), Джон Търнър и социолозите 
Антъни Смит, Бенедикт Андерсън и други.

Съвременен критичен анализ на понятието идентичност прави 
Босаков: „уместно е да се говори за мрежа от идентичности, в която ин-
дивидът функционира. Тази мрежа от идентичности съдържа различни-
те аспекти на неговата множествена идентичност. Съвместяването на 
различните идентичности може да доведе до конфликт, при който субе-
ктът е изправен пред проблематичен избор коя от своите идентичности 
да избере“ (Bosakov 2019: 308). Културната идентичност като елемент от 
структурата на социалната идентичност има синергичен ефект по от-
ношение на етническата и националната идентичност. Културната па-
радигма, разпространена и наложена чрез печатарската индустрия през 
XVI в., е основна предпоставка за възникване на националното съзнание 
според Андерсън (Anderson 1983). По аналогия съвременният еквивалент 
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на масовото информационно влияние е общата медийна експозиция2 (total 
media exposure). Уместно е да се смята, че нейната културна компонента 
е поддържащата система на националната и европейска идентичност.

Анимация и идентичност
Анимацията е най-скъпото и трудно за производство кино, вслед-

ствие на което страните, които имат опит и производствен ресурс да го 
създават в индустриален мащаб, могат да въздействат чрез „мека сила“ 
в дискурса на „сложни взаимозависимости“ между нациите в глобализира-
ния свят (Martel 2011: 11). Сред страните с най-мощни анимационни ин-
дустрии са САЩ и Япония, които са развили две важни традиции в анима-
цията: “cartoon” и „аниме“ (Napier 2001: 10) с глобално разпространение. В 
резултат повечето анимационни сериали в световен мащаб отразяват 
бита, традициите и ценностите на тези държави, увеличавайки тяхното 
влияние. Това води до (ре)конструкция на националната идентичност, а „…
анимацията, която отразява в значителна степен намеренията на създа-
телите си, е мощна среда за предаване на идеи и идеологии, които артику-
лират Аз-а и националните идентичности, особено за детската публика“ 
(Yoshida 2011).

Децата разбират културните разлики между анимационните филми, 
които гледат и собствената им култура (Cornelio-Mari 2015). Те могат 
да разграничат елементите на американска култура – текстове на ан-
глийски език, традиции, начин на живот, символи. Cornelio-Mari посочва, че 
децата се разкриват „като субекти, които изграждат своята културна 
идентичност от множество стимули (местни, национални и глобални), до 
които са имали достъп в зависимост от социално-икономическите усло-
вия“ (Cornelio-Mari 2015: 131). Остават незададени въпроси. Доколко двой-
ствената културна идентичност, произтичаща от екранния фантазен 
свят, е в конфликт с реалната социална среда? Подпомага ли осъзнава-
нето на културните различия личностното развитие на детето, или го 
смущава? Води ли идентификацията на децата с героите до фрустрация? 
Дали екранната рецепция в светлината на драматургичната героика е 
предпоставка за идеализиране на външната култура и за синдром на мало-
ценност по отношение на собствената?

Ефекти от културните различия могат да се търсят и по-дълбоко от 
визуално-комуникирания слой. Какви модели на поведение получават децата 
чрез анимационните филми по отношение на критично мислене, плурализъм 
и готовност за дебат? Учените (Fouts, Callan, Piasentin, Lawson 2006) из-
следват степента на „демонизация“ в пълнометражните филми на Дисни 
и телевизионните сериали. Хипотезата им е, че усвояването на модели на 
„демонизация“ на субекти, като им се приписва „лошо“ поведение, може да 

2  Обща медийна експозиция е сумата от времето, прекарано в използване на всяка медия 
поотделно. 
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доведе до негативни рефлексии в бъдеще: „Да бъдеш наричан с имена като 
„чудовище“, „нацист“ или „дявол“ може да атакува самочувствието и пред-
ставата на децата за себе си и може да има дългосрочни последици за 
тяхното развитие“ (Fouts, Callan, Piasentin, Lawson 2006: 16). Конструктът 
на злото, представено в медиите, може да „подкопае у децата способнос-
тта за разбиране на по-сложните обстоятелства и причините, лежащи 
в основата на „лошото“ поведение“ (Fouts, Callan, Piasentin, Lawson 2006: 
20). Обществена парадигма, която приема етикетирането на „лошия“ дори 
само заради намеренията му и легитимира всяка агресия от страна на „до-
брото“, включително физическо унищожение, с лекота може да се изроди в 
дискриминация, сегрегация и краен национализъм.

Заключение
Анимацията оказва комплексно и интензивно въздействие върху съвре-

менните деца. Тя е мощно средство за възпитание и формиране на иден-
тичност. Телевизионните сериали и филмите излагат децата на моделира-
но поведение и създават широк спектър от нагласи, поведенчески модели 
и идентификации. Джийн Нортъм анализира програмите на BBC Кембъруик 
Грийн и продължението му Тръмптън и Чигли, Пощальонът Пат, Пожарникарят Сам 
и Строителят Боб (Northam 2005). Тези анимации се фокусират върху света 
на възрастните извън дома, в пространствата, където се прилагат за-
коните, упражняват се професии и се осъществяват бизнес сделки. Това 
са добри примери за проиграване на поведение в изграждане на гражданско 
общество (Northam 2005: 245) и показва как анимацията може да се използ-
ва за формиране на желани социални нагласи у децата.

Доминацията на анимационното присъствие на развитите страни 
поставя въпроса за запазването и развитието на националните пазари, 
културни ценности и традиционни социални модели. Необходимо е всяка 
страна да открие своя собствен уникален път за изграждане на национал-
на и културна идентичност у младото поколение, като това е уместно да 
започне от ранна детска възраст със средствата на анимационното кино.
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Summary 

Animation movies and series represent an appreciable part of the media 
consumption of children. Referring to the numerous studies on the various effects 
of animation on the adolescents, the article focuses on the formation of personal 
identity. It endorses the hypothesis that animation carries out a key communicational 
and informational function in the process of building up Freud’s triad (Id, Ego and 
Superego). The cultural differences between the screen images and the child’s 
own environment could induce confusion and identity crisis which might have an 
impact at an older age. Global media networks and film distribution create unified 
cultural environment which is sometimes inconsistent with the national and social 
norms and could lead to a feeling of marginalization. The issues of formation and 
reconstruction of personal identity under the influence of animation movies and 
series require additional research and empirical data.
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Абстракт: Текстът представлява поглед върху полето, в което се прави и разпростра-
нява българското документално кино и върху въпроса как условията променят този вид 
изкуство. Преди 1989 година почвата е една, след свалянето на тоталитарния ред – съв-
сем друга. Какви са особеностите, в които този вид кино съществува от двете страни 
на границата, как то се трансформира и какви са резултатите от тези промени, както 
в количествено, така и в художествено и естетическо отношение? Какви са взаимоотно-
шенията между обществото и българското документално кино? 

Ключови думи: промяна, система, документално кино, тоталитаризъм, общество, изку-
ство, автори, личен архив
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archive

По време на социалистическия период (1944–1989) в България изку-
ството става силно институционализирано, защото е превърнато в 
„обект на културно инженерство“ (Bratoeva-Daraktchieva 2019: 275), ведна-
га след установяването на комунистическата власт. В създаването на 
произведения на изкуството от всякакъв вид комунистическата държава 
започва да влага солидни суми с една-единствена цел – ясна и конкрет-
на: изкуството съществува, за да служи за партийна агитация, да прави 
внушения и да дава светъл пример относно правилата, по които победи-
лият пролетариат трябва да живее. Както във всяка сфера на живота в 
България, така и в изкуството, наставления са дадени директно от СССР 
и у нас влизат в сила правилата за управление на процесите в изкуството, 
които се практикуват и там. „Така нареченият класово-партиен подход в 
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Bulgarian University. Awards: Kamen Todorov Award for Best Young Film Critic 2018 by the Film Critics Guild, Union of 
Bulgarian Filmmakers. Scriptwriter and producer of many feature and documentary films. 
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изкуството, наложен от Ленин в статията му Партийна организация и партий-
на литература е основно идеологическо изискване към всяка художествена 
творба.“ (Bratoeva-Daraktchieva 2019: 316)

Социалистическият реализъм е наложен у нас като единствено възмо-
жен стил във всяко изкуство. Терминът за първи път се появява в статия 
в СССР през 1932 година, където се казва, че: „Масите искат от художни-
ка искреност, правдивост на революционния социалистически реализъм в 
изобразяването на пролетарската революция“ (Popov 2002: 107).

Животът на всяко произведение на изкуството може да бъде разде-
лен на две: „етап на индивидуализация“ (Stefanov 2004: 137) – създаването 
на творбата и „етап на социализация“ (Stefanov 2004: 137) – включването 
на творбата в социокултурния живот на обществото. Тоталитарният ре-
жим контролира и двата етапа. А като резултат, единственият стил във 
всички изкуства през тоталитарния период – социалистическият реали-
зъм, създава трайни отъпкани пътеки, по които производството на бъл-
гарските филми продължава да се движи в известна степен дори след 1989 
година. 

Социалистическият реализъм е обезпечен, от една страна, с кому-
нистическите силови механизми: „Комунистическата утопия можеше да 
бъде поддържана само чрез насилие, което се използва и за перспективна 
цел: победата на утопията в световен мащаб“ (Neshev 1999: 130, 311). От 
друга страна, държавата е единствен продуцент и контролира изцяло пра-
вото да се създават произведения на изкуството. Ако случайно някой все 
пак успее да реализира неудобно за партийната власт произведение, то 
попада под ударите на задължителната цензура и бива спряно от разпрос-
транение. Точно този механизъм – цензурата непосредствено преди раз-
пространението на даденото произведение, е може би най-често практи-
куван, защото хората на изкуството имат силно въображение, талант и 
естественото влечение да говорят със собствения си глас, което често 
ги извежда извън задължителните коловози на партийните предписания.

Именно тук се намесва цензурата и произведенията, които не могат 
да бъдат прочетени под знака на социалистическия реализъм, най-често не 
виждат разпространение, независимо че държавата-продуцент е финанси-
рала създаването им. Този проблем в българското кино днес вече е задъл-
бочено изследван от киноисториците (Statulov 2010, 2011). Въпреки това в 
българското кино от тоталитарния период има великолепни филми, които 
са гордост в историята на българската култура и са се превърнали в кла-
сика. Това важи и за произведения от документалното кино. Редица доку-
ментални филми, произведени преди 1989 година, носят антитоталитарни 
послания. Появата на такива филми-предвестници на предстоящите по-
литически промени, е най-забележима през 80-те години, когато нашето 
документалното кино има своите големи постижения. Именно през 80-те 
години излизат поредица безпощадни филми, които подготвят българско-
то общество за промяната, която предстои да се случи на политическата 
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сцена у нас. Тези филми са разтърсващи, смели, искрени, безкомпромисни, 
реализирани на много добро професионално ниво и, колкото и парадоксално 
да звучи, са много по-критични и разкриващи проблемите на обществото, 
отколкото голяма част от документалните филми, произведени например 
в годините 2010–2020. Сред най-значимите филми отпреди 1989 година 
са: В името на спорта (1983), реж. Адела Пеева; Сънувам музика (1983), реж. 
Анри Кулев; Коми, хората (1985), реж. Петър Попзлатев; Дом № 8 (1986), реж. 
Николай Волев; До утре (1988), реж. Станимир Трифонов; Пантеон (1987), реж. 
Малина Петрова; Преценка (1978), реж. Анна Петкова; Интелигенция и преустрой-
ство (1987) и Благополучен случай (1988), реж. Васил Живков; Дишай (1988), реж. 
Юри Жиров. По думите на Божидар Манов тези филми излизат „синхронно с 
тоталитарния режим“, затова е коректно да бъдат наречени „антитота-
литарни“ (Manov 2021: 216). Поради подчертаната вече възможност кино-
то да бъде контролирано на всяко ниво, появата на антитоталитарните 
филми в тоталитарните времена става със съдействието на държавна-
та машина и е разрешено на принципа на „клапан за изпускане на пара“, 
каквито са т.нар. „късометражни вторници“ в Дома на киното, за които 
днес се говори като за легендарни събития със свое специално място в 
българската културна история. Изключително интересно е какво прави 
възможно съществуването им през 1980-те години. Те са предложени от 
Стоян Михайлов, по това време Секретар по идеологическите въпроси на 
ЦК на БКП, като „идеологическа хитрост“ (Manov 2021: 216), сравнително 
безопасен начин за отреагиране на недоволството от страна на българ-
ската интелигенция. Тоталитарната държава действа по добре познатия 
метод, който конкретно по отношение на киното звучи така: „Вие си пра-
вете критичните документални филми, но ние няма да ги показваме – нито 
в кината, нито по единствената държавна телевизия“ (Manov 2021: 216). 
Позволява се осъществяването на „бунтарски“ филми, но контролът върху 
разпространението им, в държава с тоталитарна система, в която както 
кината, така и единствената телевизия са под непрестанна политическа 
цензура, е абсолютен. Така, тези филми имат разпространение единстве-
но по време на въпросните късометражни вторници, предназначени за „из-
пускане на парата“ на част от интелигенцията или по време на фестивала 
Златен ритон. И в двата случая до филмите имат достъп изключително мал-
ко хора, които обикновено са почти едни и същи. Иво Драганов разказва: 
„Първото ми попадане на фестивала Златен ритон ме втрещи. Изведнъж на 
фона на цялата фалшива, измислена пропагандна реалност, която правеше 
игралното кино, попадаш на нещо, за което си казваш: но това е вярно!“ 
(Draganov 2021: 225). Би било прекалено да се каже, че повечето от тези 
документални филми са били дисидентски, но е важно, че са били верни и 
истинни, което в онези години е нещо значимо и характеризира авторите 
им, ако не като бунтари, то поне като хора със завиден характер.

Друг положителен фактор за осигуряването на относителния „цензу-
рен комфорт“ (Manov 2021: 216), с който документалното кино разполага 
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през 1980-те години, е фактът, че игралното кино е онова, което се радва 
на масов интерес от страна публиката и има широко разпространение (с 
изключение на случаите „спрени филми“, които са отделна голяма тема). 
Както бе отбелязано вече, тази относителна свобода е компенсирана, 
като неудобните филми са изтеглени от разпространение и зрителите 
нямат достъп до тях. Тенденцията на липса на достъп до документалното 
кино преминава през целия период и може да бъде открита и днес, когато 
една от основните причини за недостатъчното разпространение на до-
кументално кино, е слабият интерес на зрителите към него. В това от-
ношение липсват традиции и не са създадени навици у българската ауди-
тория. Вероятно е тази формирана по време на социализма тенденция да 
е възпитала негативни навици у българската публика, които могат да бъ-
дат усетени и днес. Естествено, в нашето съвремие слабият интерес из-
важда заглавията от киносалоните поради икономически причини и българ-
ското съвременно документално кино се върти в този омагьосан кръг. И 
днес документалното кино е сравнително зле разпространено в България, 
въпреки ентусиазираните усилия на единици от разпространителите и 
програматорите на някои кина. Трябва да бъде отчетен и фактът, че в 
цяла Европа към документалното кино има далеч по-слаб интерес, откол-
кото към игралното. Но ако се върнем в тоталитарните години, можем 
да направим извод, че спрените документални филми все пак са създаде-
ни, могат да бъдат видени днес и това е изключително важно. Освен че 
са ключови за културната ни памет, някои от тези филми предизвикват и 
значими политически действия по времето, в което излизат. Един от най-
ярките примери за това е създаденият през 1988 година Дишай (реж. Юри 
Жиров), след чиято прожекция в Дома на киното е основан Общественият ко-
митет за екологична защита на град Русе. Този филм е смятан за „връхна точка 
на антитоталитарното документално кино“ (Manov 2021: 217).

Филмът Дишай, сценарий Виолет Цеков и Георги Аврамов, реж. Юри 
Жиров, отразява протеста на русенските граждани срещу обгазяването 
на града от румънския химически комбинат в Гюргево. На 2 септември 
1987 година в Русе пред Паметника на свободата се извършва тържестве-
на церемония – помпозно се връзват връзките на новоприетите пионерче-
та, докато в същото време градът е обгазен за пореден път. Децата не 
могат да дишат, някои от тях припадат, но въпреки това никой не спира 
церемонията и завързването на червените връзки върху невинните дет-
ски рамене продължава, защото колективната церемониалност в комунис-
тическото време е по-важна от грижата за здравето на отделните хора, 
били те и деца. Това подтиква шест изключително смели жени, майки на 
някои от децата, да излязат на мирен протест. Подкрепят ги около пет-
стотин граждани, които се присъединяват към протеста. По време на ко-
мунистическия режим, това е проява на извънредна смелост от страна на 
тези хора, все пак историята помни, че масовите граждански недоволства 
по площадите от времето на комунизма обикновено завършват буквално с 
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премазване на протестите и с много жертви сред протестиращите. Тези 
смели хора на Русе обаче показват, че няма да стоят безучастни, когато 
става дума за живота и здравето на децата им. Протестът им е насочен 
срещу партийните функционери и техните решения, с които отхвърлят 
своята отговорност и грижа за здравето на хората. Гражданите наричат 
своя протест „мирна демонстрация“, което може да се види във филма, 
като надпис върху множеството плакати, издигнати от демонстрантите. 
Юри Жиров заснема протестите и ги превръща в емоционален, силно кри-
тичен, смел документален филм, който поражда много сериозни дискусии и 
провокира редица срещи между неформални организации. Появата му води 
до създаването на гражданското движение Екогласност. Доказвайки силата 
на изкуството, този филм става един от символите на промените през 
1989 година. Дишай е „своеобразен манифест на дисидентското движение 
у нас срещу тоталитарния режим в България“ (Tetevenska 2011). Филмът 
има една прожекция на 8 март 1988 година в Дома на киното, след което 
бива забранен от властта. Въпреки това е предвестник на предстоящи-
те световни промени, които, режисирани или не, вече са неизбежни и у нас. 

Киното със сигурност има огромно въздействие върху хората, върху 
тяхната мотивация, решителност и поведение. Неслучайно цензурата му 
обръщала специално внимание. Именно заради това Иво Драганов смята, 
че „късометражните вторници“ не са били никак безопасни. Може да се 
каже, че политическите промени са тръгнали именно оттам. „Полската 
Солидарност тръгва от киноклубовете. Нашите късометражни вторни-
ци покрай документалното кино мътеха водите у нас.“ (Draganov 2021: 21) 
Вярвам, че те действително са имали мисията да събудят духа на българ-
ските интелектуалци. Тази мисия е изпълнена успешно и точно филмите, 
за които стана дума по-горе, в голяма степен успяват да подготвят поч-
вата за предстоящите политически промени. 

В навечерието на промените от 1989 г. е проведен Десетият фести-
вал за документално и анимационно кино Златен ритон, който е последният 
в тоталитарното време, а голяма част от филмите, представени на фес-
тивала, са явно антитоталитарни. Състезават се общо 115 филма и са 
раздадени 6 големи награди, като са отличени следните филми: Голямата 
награда Златен ритон за най-добър документален филм получава Благополучен 
случай, сценарист и режисьор Васил Живков. Филмът е дълбок разрез на 
това как функционира системата, като на преден план са показани и кри-
тикувани пороците ѝ в лицето на корупцията, практиката на привилеги-
ите и снабдяването с дефицитни стоки по „втория начин“. Авторът си 
позволява буквална и безпощадна критика, представени са конкретни при-
мери. Във филма се чуват се реплики, като: „Този, който установи истина-
та, е потърпевш“2. А Васил Живков става една от големите и най-значими 
фигури на българското документално кино. Филмите му са малко на брой, 

2  Реплика от филма Благополучен случай (1988), реж. Васил Живков.
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но за сметка на това са рядко аналитични, убедителни, умни и увличащи. 
Споменатите филми са на висота и доказват, че 1980-те години са 

време, което трудно ще се повтори в българското документално кино. 
Още едно доказателство за тяхната непреходна стойност е фактът, че 
тези филми, наградени на Златен ритон 1989 г. – Благополучен случай, За служебно 
ползване, Селска война, До утре и В името на спорта – се гледат с голям интерес и 
вълнение и днес, повече от 30 години след създаването им и впечатляват 
дори най-младите, студентите по кино. Художественото ниво на някои от 
тези филми се оказва трудно за постигане през идните десетилетия, въ-
преки че посттоталитарно ни документалното кино е на завидно добро 
равнище на фона на трудните десетилетия, в които трябваше да се роди. 

В началото на 1990-те години започва обратният процес на онзи от 
1944. През 1940-те изкуството се одържавява, а през 90-те се раздържа-
вява. „От 1948 до 1990 година киноиндустрията в България е изцяло моно-
пол на социалистическата държава, а политиката в киното е определяна 
от ръководството на комунистическата партия. Моделът в годините не-
посредствено преди прехода е съществуването на една обща обедини-
телна шапка – Държавно Обединение Българска кинематография, което обе-
динява производство, разпространение и показ.“ (Alexandrova 2019: 113) 
Раздържавяването в областта на културата започва съвсем скоро след 
края на 1989 година. В киното бързо се стига до крах на производство-
то, главно заради липсата на средства, но и заради липсата на опит и 
навици на кинодейците, свикнали с условията на работа в държавно фи-
нансираните творчески колективи. Наложителната реорганизация е пла-
шеща, тъй като съдържа много неизвестни, а липсата на средства за 
изкуство и култура е действително болезнена. В средата на 1990-а годи-
на е приет Търговският закон, който определя кинопроизводството, раз-
пространението и показа като частна търговска дейност. През 1991 е 
създаден ИА Национален филмов център. Въпреки това в началото на 1990-те 
производството на филми от всички видове рязко спада. Държавното про-
изводство е направо занулено по отношение на игралното кино например 
през 1992 година с държавна субсидия е произведен един-единствен игра-
лен филм (Alexandrova 2019: 116). През цялото последно десетилетие на 
XX век производството на български игрални филми е много нестабилно. 
Независимите филми по това време още са по-скоро екзотика, отколкото 
практика. 

Големите промени от 1990-те като цяло са позитивни, но те пораж-
дат и големи сътресения и кризи. Провалът на комунистическия строй 
предизвиква в страните от т.нар. Източен блок тежък икономически, по-
литически и културен срив. Това е неминуемо особено като се вземе пред-
вид фактът, че през 1989 тези промени „вървят успоредно с осъзнаването 
на тоталната криза във всички сфери на обществения живот, за която 
вече може да се говори открито“ (Iordanov 2016: 19). Новият историче-
ски период, наречен пожелателно „демократичен“, започва в условията на 
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жестока икономическа криза. А когато дефицитен е дори хлябът, за кой-
то хората трябва да се редят на дълги опашки и да плащат с последните 
си стотинки, културата и изкуството са първите неща, от които упра-
вляващите отдръпват подкрепата си. Така след 1989 година основните 
промени в сферата на българското кино са на две нива: 1) отпада поли-
тическата цензура, била в сила до 1989 година и 2) променя се начинът на 
финансиране в кинопроизводството. И двете промени оказват много голя-
мо въздействие върху българското документално кино. Самите кинаджии 
са в ступор (Dyakova 2021: 27, 231). Едно от най-страшните неща, които 
следват е, че „никой в България няма концепция как ще се развива киното, 
за разлика от Чехия, Унгария и други страни от Източния блок“ (Draganov 
2021: 27), а още по-страшна е „липсата на образователни инициативи и 
конкретни програми, насочени към професионалистите, вече работещи в 
киното. Въпреки наличието на такива възможности в присъединителните 
фондове (програма ФАР и др.), в България не се осъществява нито един по-
добен мащабен проект с международни консултанти, който да подготви 
както художествено, така също организационно, икономически и полити-
чески българските филмови творци и продуценти за новите реалности“ 
(Donev 2021: 27). Така преструктурирането на кинодейностите се оказва 
дълъг и мъчителен процес, довел до години с извънредно слабо производ-
ство на игрални филми и до необходимостта многото останали без рабо-
та български кинопрофесионалисти да си потърсят друго поприще поне 
временно, ако не успеят да се адаптират самоинициативно към новите 
условия. Професионалното съществуване на хората от киногилдията е за-
плашено. Някои от стотиците кинопрофесионалисти започват да се из-
държат с работа (най-често на ниски позиции) в чуждестранните филмо-
ви продукции, които постепенно започват да се снимат в България, след 
като границите със Запада са отворени. Други са принудени да се прек-
валифицират. Трети проявяват упоритост и характер и насочват своите 
усилия да се приспособят към непознатата реалност и новите условия. 
Българското кино трябва да мине през динамичен и неизбежен процес на 
преминаване от старото, но добре познато, към новото, но несигурно съ-
ществуване. Общността буквално се разпада и е обхваната от несигур-
ност и хаос. Настъпва състояние на вакуум по отношение на формиране 
на нови структури за кинопроизводство. Процесът се оказва труден и ба-
вен поради липсата на двата ключово важни ресурса: финанси и опит. Но 
системата, макар и трудно, все пак се задвижва и още в началото на 1990-
те се създават частни продуцентски структури и Изпълнителна Агенция 
Национален филмов център. Общността някак успява да се изправи и да продъл-
жи напред, макар и с малки стъпки, които често приличат по-скоро на пъл-
зене, но важното е, че движението напред продължава. Вероятно защото 
особено в самото начало това се дължи на усилията на същите хора, кои-
то доскоро се справят с тоталитарната система и са изработили про-
фесионална устойчивост. Процесът на адаптация, разбира се, предполага 
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проблеми от всякакъв характер дори от психологическо естество – тво-
рците често се „спъват“ в разрушаването на един модел, с който, колкото 
и да не харесват, са свикнали (Donev 2021: 28).

Трябва също да се отбележи, че тази обстановка на първоначален 
хаос и освобождаване от веригите на цензурата дава тласък за производ-
ството на много нови по стил документални филми. Самото общество се 
намира под влиянието и еуфорията на промените, което се отразява сти-
мулиращо върху творческата енергия. Въпреки всичко това обаче процеси-
те в идейно и политическо отношение претърпяват щастливо развитие 
не само защото вече не съществува цензура при избора на теми, а и защо-
то вече няма политически ограничения по отношение на това кой има пра-
во да прави филми. Политическите ограничения относно хората, на които 
е разрешено да правят кино, както и относно темите на самите филми, 
отпадат. Това отключва градивна енергия, внушава чувство за свобода и 
поражда ентусиазъм. Това се отразява благоприятно на българското из-
куство въпреки сериозните икономически затруднения. С отварянето на 
България към света се случва и друга значима промяна в културната сре-
да: всякакви произведения на изкуството стават общодостъпни – вече не 
само избрани представители на номенклатурата могат да се докосват до 
тях. Всеки гражданин на страната вече има същата теоретична възмож-
ност да гледа в кината и в дома си (благодарение на новооткритите ви-
деотеки) всякакви филми, да посещава театрални, танцови спектакли на 
най-големите световни сцени, музеи и изложби в чужбина, стига да може 
да си го позволи финансово. Гражданите на България вече не се нуждаят от 
политическо разрешение, за да излязат зад граница. В началото на 1990-
те години не много хора могат да си го позволят практически, но самият 
факт на теоретичната възможност променя ситуацията.

Същевременно, със стремглавото развитие на техниката през 1990-
те години и в началото на XXI век, достъпът до чуждестранните произ-
ведения на изкуството съвсем се разширява и улеснява чрез „широкото 
навлизане на новите медии в живота на обществото“ (Iordanov 2019: 29) 
и оказва базисна промяна върху културната среда. Това включва най-на-
пред сателитната и кабелна телевизия, а на по-късен етап и навлизането 
на интернет и социалните мрежи. Разбира се, тези промени моделират и 
формират нагласите, предпочитанията и възприятията на хората по от-
ношение на изкуството и културата. 

Как тези промени се отразяват конкретно на българското доку-
ментално кино? Производството на документални филми е най-евтино в 
сравнение с останалите видове кино. Затова през 1990-те години са про-
изведени далеч повече документални, отколкото игрални и анимационни 
филми. А колкото по-голямо е количественото натрупване, толкова по-го-
лям е и шансът да се появяват качествени произведения. Новите доку-
ментални филми се финансират от различни структури: новосформирания 
Национален филмов център, БНТ, частни телевизии например Нова ТВ, телевизия 
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Евроком и др., фондации, фондове, неправителствени организации, а поняко-
га дори и от самите автори. Значителното количество стимулира поява-
та на качествени филми. Относно разнообразието в темите, нещата са 
комплексни и често противоречиви. От една страна, то съществува и е 
действителна тенденция в документалните филми от този период – някои 
автори успяват да се преборят с производствената немотия и да напра-
вят оригинални, свежи, запомнящи се филми извън конюнктурните теми, 
а и сред филмите, следващи конюнктурните теми, също има редица ка-
чествени заглавия. През 1990-те години могат да се отбележат няколко 
доминиращи теми, налагани преди всичко от финансиращите институ-
ции. „Българското документално кино изведнъж става пренаселено с блуж-
даещи ромски очи, етнически проблеми, безправни души от малцинствен 
произход, възродителни процеси и пр. Други хора и други съдби сякаш изоб-
що няма.“ (Donev 2021: 37, 206) Това се оказва трайна тенденция. Би било 
идеалистично да си представим, че творецът по презумпция би трябва-
ло да се води от вътрешни подбуди, а не от външни фактори. Това обаче 
невинаги е възможно. Не само балканските кинематографии, но и голяма 
част от европейските, се стремят да се впишат в тези условия и това 
не е изненадващо. 

Деветдесетте години на XX в. са изключително динамично за 
България време и в политическо, и в икономическо, и в културно отношение. 
При една нормално функционираща киносистема, това би било много до-
бър контекст за създаването на документалното кино, което по презумп-
ция документира действителността, анализирайки живота през гледната 
точка на авторите. В този смисъл изобилието от събития, сътресения, 
промени, би следвало да доведе до тематично разнообразие във филмите. 
За съжаление, с малки изключения, това по-скоро не се случва в българ-
ското документално кино от това десетилетие. Проблемът не е в това, 
че авторите имат клиширано мислене, по-скоро през 1990-те години до-
кументалистите често нямат финансова възможност да документират 
и анализират всички бурни политически, социални и културни явления на 
обществената сцена. Това ще създаде инерцията, която ще оформя обли-
ка на голяма част от документалните филми и в следващите десетиле-
тия и ще ги превърне в „асоциални“ по сполучливия термин на Александър 
Донев (Donev 2020: 46). Все пак трябва да бъдат посочени някои важни в 
тематично отношение филми от 1990-те години: Е, и? (1991), реж. Никола 
Ковачев; Надежда (1990) и Бюлетин за времето, нравите и хората (1992), реж. 
Стефан Джамбазов; Лето Господне 1990-то (1991) реж. Иглика Трифонов; Ето 
човека (1990), На тъмно (1992), реж. Росен Елезов; Нещо като Хайд парк (1990), 
реж. Атанас Киряков; Черна хроника (1990), реж. Елдора Трайкова; Имам една 
идея (1997), реж. Илиян Симеонов и др.

Разбира се, дадена е зелена светлина да бъде преосмислена българска-
та история в документалното ни кино, като този процес засяга не само 
тоталитарния период, но и по-старата ни история. Редица исторически 
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фигури: „чиято роля беше премълчавана или идеологически деформирана, 
попаднаха във фокуса на документалистите“ (Mateeva 2021: 48). Ето някои 
от значимите филми в това отношение: Оцелелите (1990) – разкази на оце-
лелите лагеристи от Белене; Обречените (1994), на Атанас Киряков. Той е 
един от първите кинорежисьори, които показват на зрителите ужаса на 
социалистическите лагери. В следващите десетилетия тази тема ще е 
водеща в документалните филми на Атанас Киряков. Задължително тряб-
ва да се споменат филмите: И в рая има ад (2007) и Горяни (2011). Присъдата 
(1999, в две части) на Анна Петкова също е сред ключовите филми по те-
мата от разглеждания период и е сред силно въздействащите екранни 
произведения от периода. Сърцето умира последно (1991) на Малина Петрова, 
разказва за спорната личност на Трайчо Костов и процеса срещу него и др. 
Филмите на Светослав Овчаров Стефан Стамболов – съзидателят и съсипателят 
(1991); Фердинанд Български (1994); Щрихи към портрета на Народното събрание. 120 
години по-късно (1999), също представят вече освободен от идеологически-
те вериги поглед към историческите събития и личности. Социалната по-
сока, зададена още преди 1989 година, с филми като Селска война (1988) на 
Иван Младенов, продължава да бъде следвана и през първото посттотали-
тарно десетилетие с филми като Железният баща (1994), реж. Иван Росенов; 
Търпението на камъка (1998), реж. Костадин Бонев; Орфей и говедата (1998) и На 
запад от София (1998), реж. Здравко Драгнев. Това са филми, документиращи 
житейските процеси в отдалечените от големите градове села и раз-
глеждащи съдбата на техните автентични герои, филми-разкази, изпълне-
ни едновременно с носталгия, тъга и поезия. 

Присъствието на жените, значими режисьорки в българското доку-
ментално кино, е силна тенденция още времето на социализма. Но през 
1990-те години тенденцията се засилва. Ключовите заглавия, режисирани 
от жени в този период са: Лето 1990-то (1990) и Разкази за убийства (1993) на 
Иглика Трифонова; Неонови приказки (1992); За хората и мечките (1997); Живот в 
гето (1999) на Елдора Трайкова; Анатомия на страха (1998) на Елена Йончева; 
Междинен свят (1995) и Бари Богородица (1998) на Румяна Петкова; Къща върху ка-
мък, къща върху пясък (1998) и Излишните (1999) на Адела Пеева; Хроника на едно 
предателство (1998) на Милена Милотинова (в съавторство с Росен Елезов); 
Само, защото бяха българи (1999) на Милена Милотинова; Made in Bulgaria (1992) 
на Юлия Кънчева; Някъде в България (1993) на Мария Траянова; Забравена земя 
(1995) на Ралица Димитрова и много други. 

Годината 1989 е гранична за живота в България, гранична е и за доку-
менталното ни кино. Съществуването на българското кино и в частност 
на документалното кино през 1990-те години е неустойчиво, но това ма-
кар и в различна степен се оказва вярно и до наши дни. Често хората, за-
нимаващи се със седмото изкуство, са принудени да си осигуряват стра-
нични доходи, за да могат да се издържат, докато работят по филмите си. 
Или да заснемат филми „на мускули“ с помощта на приятели, което се оказ-
ва устойчива практика у нас. И при двете съществува голямата опасност 
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от депрофесионализиране на киното в България, но от друга страна раз-
крива, че когато у авторите има желание, те, по един или друг начин, ус-
пяват да осъществят произведенията си и да ги извадят на белия свят. 
И никой не може да им попречи, както би се случило преди 1989 г. Въпреки 
всички затруднения, с които киното е принудено да се сблъска, премина-
ването в следващото десетилетие, това на 1990-те, заедно с всичките 
последствия от промяната, е от изключителна важност за развитието 
на българското кино. 
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Summary 

What the appearance and the goal of the Bulgarian documentary cinema before 
1989 are, and what they are after that? What changes of our cinema resulted from 
the huge political, economic and cultural changes that took place in Bulgaria after 
the memorable date of 10th November, 1989? What the difficulties, novelties and 
opportunities for our documentary cinema are and how the authors adapt to the 
new reality? Who the significant authors, titles and trends are in this period and 
what the topics, cinema most often looks into, are? How the conjuncture affects 
the appearance of cinema (in particular the documentary) and how cinema affects 
society? These issues are analyzed in the paper Bulgarian documentary cinema on the 
border between totalitarianism and democracy. 
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„За някои проблеми“ на репертоарната и фестивална политика в 
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“On some problems” of the repertory and festival policy in 
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Абстракт: Монополът на Българската комунистическа партия (БКП) в управлението на 
страната след 1944 г. налага такъв и върху културните процеси. Той се установява с 
уеднаквяване на културния живот на основата на марксистко-ленинската идеология и за-
силване на държавното начало в него. До септември 1944 г. в България господства ев-
ропейската култура, а след тази дата започва процес на преминаване от европеизация 
към съветизация. Всички творци са длъжни да създават произведения според каноните на 
социалистическия реализъм, който изисква действителността да се представя такава, 
каквато партията иска, за да могат творбите да възпитават в духа на комунистическия 
идеал. Проучени са документи от Централния държавен архив и отчасти от Българската 
национална филмотека във връзка с архивни единици, касаещи българското социалисти-
ческо кино като средство за пропаганда, разпространение и легитимация на комунисти-
ческата идеология сред широките маси. Започват да се командироват киноексперти на 
различни филмови фестивали, където както да предлагат български филми, така и да до-
говарят за внос. Едновременно се търси пропаганден и търговски успех в една социалис-
тическа планова икономика.

Ключови думи: българско социалистическо кино, фестивална политика, идеология, 
пропаганда

Keywords: Bulgarian socialist cinema, festival policies, ideology, propagandaГледа Ботев и се чуди:

Кой народа ни пробуди?
Кой му даде свободата?

Отговарят сто плаката:
Бе-Ка-Пе! Бе-Ка-Пе!

(Bosev 1954)

Горните стихове са откъс от поема на известния български детски 
писател Асен Босев. По това време той е главен редактор на в. Стършел 
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the Ideological Censorship in Bulgarian Feature Films (1946–1989). Since 2013, he has been a part-time lecturer at the 
Faculty of Journalism and Mass Communication, University of Sofia.
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(1961–1965) – орган на Българската комунистическа партия. Асен Босев е 
създател на в. Септемврийче и автор на марша на Димитровската пионерска 
организация Септемврийче. От дистанция на времето стиховете звучат с 
друга семантика и контекст. Някога написани искрено, наивно или сервил-
но, днес в тях има ирония – към първоначалния замисъл, към политическата 
система, която е формирала живота на обикновените хора в продължение 
на близо 45 години, или към автора. Вероятно не е случайно, че тъкмо попу-
лярен детски писател е автор на тези стихове. Най-младите са тези, кои-
то лесно се поддават на манипулация, а пропагандата има точно такава 
цел. В своята книга Българска литература на размразяването писателят Атанас 
Славов споделя, че въпросното стихотворение на Босев (което се е учило 
наизуст в училище) има за цел да подмени историческата истина: „След 
като в продължение на 70 години Ботев е легендарен национален герой, в 
края на 40-те години в училищата се прокарва тезата, че освободително-
то движение, в което участва Ботев, е маловажно, защото „фашистите“, 
заместили турския поробител, били по-големи потисници от предшестве-
ниците си“ (Slavov 1994: 11). Опити за подобна подмяна на историческата 
истина се правят и днес. Тази практика не е спирала. Манипулацията на 
фактите и тяхното интерпретиране, в зависимост от политическия кон-
текст, се прави от хилядолетия. През годините средствата се променят, 
но целите остават едни и същи – стремеж към власт и утвърждаване на 
статуквото. Днес непрекъснато публиката е подложена на перманент-
на манипулация благодарение на всички технологии и възможности, кои-
то предлагат средствата за масова комуникация и социалните мрежи. 
Модният напоследък термин „фалшиви новини“ не е нов. Той съществува 
от години, но дори и неговият моден статут може да бъде припознат като 
част от пропагандния механизъм, на който сме подложени. 

Настоящият текст разглежда кратък фрагмент от историята на 
българското кино след 9 септември 1944 г., когато комунистическата 
власт използва репертоарната политика на кината с пропагандна цел и 
налагане на новата политическа идеология. В хода на работата са проуче-
ни документи от Централния държавен архив и отчасти и от Българската 
национална филмотека, но за съжаление не всички архивни единици са опи-
сани, поради което все още няма свободен достъп до тях и не могат да бъ-
дат изследвани. Пример за това са архивите на отдел Агитация и пропаганда, 
които са обработени до 1978 година. Въпреки това, има много други преки 
и косвени документи, които подлежат на изследване и краткият обем на 
статията не позволява тяхното пълно и обстойно разглеждане. 

Монополът на Българската комунистическа партия (БКП) в управле-
нието на страната след 1944 г. налага такъв и върху културните проце-
си. Той се установява с уеднаквяване на културния живот на основата 
на марксистко-ленинската идеология и засилване на държавното начало 
в него. До септември 1944 г. в България господства европейската кул-
тура, а след тази дата започва процес на преминаване от европеизация 
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към съветизация. „Съветският културен модел е характерен със своя-
та затвореност, унификация на художествения метод, отнемане право-
то на избор на творческа и гражданска позиция за периода, централно 
ръководство на културата от една политическа партия.“ (Hristova 1998: 
208) Всички творци са длъжни да създават произведения според каноните 
на социалистическия реализъм, който изисква действителността да се 
представя такава, каквато партията иска, за да могат творбите да въз-
питават в духа на комунистическия идеал. Към Централния комитет (ЦК) 
на Българската комунистическа партия (БКП) се създава отдел Агитация 
и пропаганда (Агитпроп), чиято цел е не само да следи за правилния идеоло-
гически наратив в изкуството, но и да дава указания, насочва и контро-
лира своевременно и ефективно изпълнението на пропагандните функции 
на новооткрития културния фронт на Партията. Затова не е чудно, че 
още на първия ден след 9 септември 1944 г. е основано Министерството 
на пропагандата, чиято задача е да следи, насочва и контролира своевре-
менното и ефективно изпълнение на пропагандната функция. Основна цел 
на Министерството е да изпълнява ролята на административна органи-
зация, чрез която да се осъществява централизираното управление на 
всички пропагандни институции, включително и мобилизираните за осъ-
ществяването на същата функция културни, научни и образователни ин-
ституции. Позициите с най-високо влияние се заемат задължително от 
членове на комунистическата партия, а останалите – от членове на дру-
гите коалиционни партии в Отечествения фронт. Във всички съюзи на из-
куства и занаяти се създават така наречените Отечественофронтовски 
комитети, които поддържат тясна връзка с управляващата партия и се 
грижат за спазването на приетите от нея правила и принципи на местно 
ниво. Интелектуалци, които са заемали ръководни постове в творчески 
съюзи преди 1944 г., биват отстранени, някои от тях дори преследвани и 
репресирани по различни начини – конфискуване на имуществото, забрана 
за професионална реализация дори в нередки случаи съдебни процеси и из-
пращане в концентрационни лагери.

Културата не само започва да се свързва тясно с пропагандата, но 
впоследствие се превръща в нейно подчинено средство за разпростране-
ние и легитимация на комунистическата идеология сред масите. За цели-
те на пропагандата се издават наръчници, които през годините се преиз-
дават и допълват: „Извънредно важен е проблемът за основните насоки в 
държавното развитие на изкуството. Така например социалистическият 
реализъм повдига темите за революцията, пресъздава образите на пла-
менни революционери, рисува картини от героичната история на родина-
та… Същевременно в условията на класово-антагонистичното общество 
се създава изкуство, което обслужва господстващата класа и отклонява 
трудещите се от социалните проблеми. Такова е съвременното буржоаз-
но масово „изкуство“, което пропагандира насилие, ужас, секс и безизхо-
дицата на живота. Социалистическото изкуство продължава и развива 
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прогресивните тенденции и помага за осъществяването на комунистиче-
ското възпитание. В класовото общество изкуството винаги е партийно“ 
(Kratak pedagogicheski rechnik na propagandista 1987: 81-82).

Киното в България след 1944 г. заема важно място в културната по-
литика на държавата като средство за манипулация и налагане на социа-
листическия канон. Структурата на междуинституционалните взаимоот-
ношения и зависимости е изградена така, че да филтрира преди и след 
производствените фази в създаването на филми, разпространението и по-
каза. На 5 април 1948 г. е приет Законът за кинематографията и оттога-
ва търговията с филми преминава изцяло в ръцете на държавата. С този 
закон се създава и Българската кинематография, на която се предоста-
вя изключителното право за внос и износ на филми и филмови материали. 
Със Закона за кинематографията се извършва национализацията на всич-
ки внесени филми в страната. До 1952 година вносно-износната дейност 
се осъществява чрез Българската кинематография. От 1953 година към 
ДП Разпространение на филми се създава сектор Внос–износ на филми, който 
осъществява външнотърговската дейност на Българската кинематогра-
фия, а митническите формалности се осъществяват от ДТП Разноизнос. 
От 1 юли 1956 година сектор Внос–износ на филми към ДП Разпространение на 
филми самостоятелно осъществява цялата външнотърговска дейност на 
Българската кинематография без посредничеството на ДТП Разноизнос.

В първите години на новата „народна“ власт за целите на пропаган-
дата основната задачи на Агитпроп и българските кинематографисти са 
следните: да се промени филмовият репертоар, да се разшири и увеличи 
броят на киносалоните в страната, както и да се работи върху производ-
ството на кинопрегледи. Първо, видимо се променя репертоарът: „Не без 
намесата на този „надзорен орган“ (Съюзната контролна комисия по спаз-
ването на примирието в България, б. м.) от разпространение са спрени 
филмите, произведени в страните от „Оста“. За попълване на зейналата 
празнина са извадени всички стари американски, френски, английски и дру-
ги филми, чиито копия са се намирали у нас. Трескаво се търсят начини за 
доставяне на нови заглавия от Щатите, Франция, Великобритания, но най-
вече от Съветския съюз“ (Alexandrov 1979: 7, 25). Това обаче не удовлет-
ворява управляващата власт, която все по-настъпателно и настървено 
обсебва културния живот в страната. В началото опитите да се наложи 
„съветски“ репертоар в кината „удря на камък“ и дори стига до комични 
и парадоксални случаи особено в провинцията, които граничат с партиен 
саботаж. „Има случаи, в които местните ръководители не само, че не по-
магат на киното, но пречат за неговата работа. Председателят на сел-
съвета в с. Скревена, Санданско – Иван Златков – систематически про-
валял прожекциите в читалищния салон, като насрочвал в него събрания, 
без да съгласува това с читалищната управа… Партийният секретар в 
с. Грамада – Благоевградско не е позволил на подвижното кино да проведе 
прожекцията в читалището, а искал това да стане в неговия дом срещу 15 
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лева наем.“2 Оказва се, че има проблем и с броя на филмите от СССР, кои-
то не успяват да „задоволят глада“ на новата публика. Организаторите по 
места масово се оплакват от липса на достатъчно копия и разнообразие 
в репертоара: „Най-благополучно (културният сектор, б. м.) работи в об-
ластта на киното. Варненци имат свое кино, шуменци – също имат хубаво 
кино, от което са закупили акции. На екрана се прожектират почти винаги 
съветски филми. Русенци имат едно кино под наем, което им дава 100,000 
лева приход на месец. Когато става дума за кино, всички казват, че съвет-
ските филми са много скъпи и едва си покриват разноските, а партийни-
те организации разчитат на киното като на един от своите финансови 
източници“3.

Очевидно партийният актив по места използва киното не само за 
пропагандни цели, но и като източник за финансиране на своята работа. 
Тяхната дейност се затруднява също от все още ограничения брой кино-
салони и подвижни прожекционни апарати, а „във врата им дишат“ амери-
канските филми, които публиката очевидно харесва поради по-развлека-
телния им характер. На заседание на Агитпроп специално се подчертава 
този проблем и се търсят пътища за неговото решаване: „Културно-
художествената работа в градове и големи села се провежда доста добре 
чрез театри, кина. Много сериозен е проблемът за доставяне на подвижни 
кина, поне по едно за област. Това е едно мощно средство за пропаганда. 
Стара Загора има такова, но няма кола. Там говорих да потърсят начин да 
намерят. Това е много важен проблем и ние трябва да помогнем в това от-
ношение, даже и от Съветския съюз, ако трябва да доставим. Съветските 
филми са много скъпи. Там, където един филм може да направи много обо-
роти и има много публика, не се оплакват, но там, където един филм може 
да мине 3-4 пъти, а след това не, казват, че не могат да изплатят фил-
мовите разходи. Даже и в Бургас казаха, че много хора гледат американ-
ски филми и на някои от нашите не идват достатъчно. Аз казах, че е мно-
го лоша пропаганда от тяхна страна“4. Постепенно се налага решението 
Разпространение на филми да започне да закупува филми не само от Съветския 
съюз, но и от други „братски“ социалистически държави и постепенно да 
разшири ветрилото на репертоара си с „прогресивни“ творби от капита-
листическите страни. Започват да се командироват киноексперти на раз-
лични филмови фестивали, където както да предлагат български филми, 
така и да договарят за внос. Сложният казус, който трябва да бъде решен, 
е как едновременно да се търси пропаганден и търговски успех в една со-
циалистическа планова икономика. От една страна, ДП Разпространение на 
филми трябва да изпълнява предварително заявен годишен план, в който са 
заложени определен брой зрители, както и очаквани постъпления. От друга 

2  CSA, f. 1, inv. no. 15, a. u. 625, l. 28.
3  CSA, f. 1-B, inv. no. 15, a. u. 10, l. 60.
4  CSA, f. 1-B, inv. no. 5, a. u. 10, l. 64-65.
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страна, в годишния план е заложен и брой български филми, които трябва 
да бъдат продадени в чужбина. От тяхната продажба зависят постъпле-
нията във валута, с която след това могат да се закупят нови филми за 
българския пазар. Очевидно българската страна няма скрупули да общува 
интензивно с капиталистическите си партньори. За съжаление, повечето 
ни игрални филми не представляват интерес за западните разпространи-
тели. В доклад, относно отчет за командировката на български търговски 
представители на филмовия пазар в Берлин, се отбелязва в заключение, че 
изискванията на чуждестранните партньори са следните: „1. Търсят се 
главно детски филми, а тази година за съжаление не можем да покажем 
нов; Необходимо е филмите да бъдат динамични, без насилие и грубост; да 
има поука в тях; 2. Търсят се серии анимации с равно времетраене, еднак-
ви герои и завършени истории; 3. Търсят се анимационни пълнометражни 
филми и филми-приказки; 4. Търсят се чисто научнопопулярни филми с поз-
навателна характер, в естествена среда, дублирани на английски език“5.

В друг доклад след фестивален пазар в Берлин, командированите слу-
жители с огорчение констатират: „И този пазар на филми протече по на-
чин, обичаен за последните години. Изводите, които можем да направим 
за участието си, в голяма степен съвпадат с това, което вече неведнъж 
сме констатирали и писали в нашите доклади. Това са изстрадани от нас 
истини, които потискат самочувствието ни на продавачи на филми на 
такива значими международни форуми. 1. Липса на филм. За втори пореден 
път България не е представена в конкурсната програма […] Това е доказа-
телство как нашите филми остават извън главните теми на фестивала 
като социалното равенство и справедливост, за мирно съвместно съжи-
телство между хора с различни мирогледи, възгледи, вероизповедания и др. 
2. Чуждестранните ни клиенти в повечето случаи са наши дългогодишни 
партньори, които познават българското кино, а ние почти нямаме нови 
заглавия, които да предложим и които да предизвикат интерес“6. Други 
недостатъци, сред изброените в доклада, са: липсата на добра реклама, 
некачествени видеокасети и филмови копия.

Не само продажбите на българска кинопродукция на международни па-
зари са съпроводени с проблеми, а такива се наблюдават и при представя-
нето на български филми в конкурсните програми на престижни фестива-
ли. През 70-те години България всяка година участва в над 40 международни 
фестивали и прегледи в десетина специализирани седмици. „За тези съби-
тия нашата страна е почти винаги своевременно информирана, при това 
по-известните събития се знаят от нас предварително, следователно на-
шето участие може да бъде своевременно планирано. Но това често пъти 
не става. Като белег на работата ни съществува една стихийност, при-
бързаност, борба за спасяване на последния срок… препоръчва се да се 

5  CSA, f. 761, inv. no. 2, a. u. 12, l. 31.
6  CSA, f. 761, inv. no. 2, a. u. 12, l. 54.
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разработи детайлен план, в който да се конкретизират: а) Крайният срок, 
в който да се определя участието на даден филм и придружаващите го ма-
териали с оглед на ритмичната и своевременна подготовка; б) Да се със-
тави комисия от специалисти, която да предлага в споменатия срок филма 
за участие с подробна мотивировка на съответното административно-
съюзно ръководство; в) Да се съгласуват своевременно в планирания срок 
решенията за участие със съответните отдели на Министерството на 
външните работи и съответните дипломатически представителства.“7. 
Авторът на доклада обръща специално внимание и на подбора на филми-
те, и справедливо отбелязва: „По отношение на критерия, според който 
трябва да се подбере един български филм за чужбина, са съществували и 
продължават да съществуват спорове. Тук се намесва особено силно тра-
дицията на остарялото схващане за пропагандата и в частност за ки-
нопропагандата. По една, все още съществуваща инерция, за пропаганден 
филм се счита от представители на дадени ведомства оня филм, в кой-
то съвременният герой е безпогрешен, историческият герой – позлатена 
скулптура на нацията, на революцията, ясен пророк на социалистическата 
съвременност, отрицателният герой – без шансове за човешки качества 
и опрощение. Филми-балади, филми-плакати, филми, утвърждаващи новия 
човек, отношенията му към комунистическото общество, естествено, 
трябва да се показват в чужбина, когато са естетически издържани. Но и 
при тази категория филми компетентната кинопропаганда трябва да си 
зададе въпросите – къде, кога и как да бъдат показани. Защото тяхното 
утвърждаване у нас не е уравнение на признаване в чужбина“8.

Всяко планирано посещение на българска делегация до всеки фести-
вал е придружено от няколко разрешения, а процедурата е дълга и обвър-
зана с бюрократични подробности. За посещение на наш творчески екип 
на фестивала в Кан например, първо, е било нужно мотивирано писмо от 
името на Съюза на българските филмови дейци и управление Българска кине-
матография към Министерството на културата. То се изпраща за одобре-
ние до отдел Изкуство и култура към ЦК на БКП. След одобрение, следва съ-
гласуване с Министерствата на външните работи и на финансите (отдел 
Валутен, като до голяма степен от него зависи и броят на делегацията. 
Например с писмо 2 април 1960 г. министърът на финансите не възразя-
ва срещу предложението на Министерството на културата да бъде пра-
тена наша делегация в Кан, но предлага членовете да бъдат намалени до 
двама „с оглед на икономия на капиталистическа валута“9. Процедурата 
завършва с Разпореждане №66 от 22 април 1960 г. относно: изпращане на българска 
делегация на Международния филмов фестивал в Кан10. Документът е изпратен до 

7  CSA, f. 486, inv. no. 4, a. u. 67, l. 67.
8  CSA, f. 486, inv. no. 4, a. u. 67, l. 70-72.
9  CSA, f. 383, inv. no. 12, a. u. 1, l. 76.
10  CSA, f. 383, inv. no. 12, a. u. 1, l. 72.
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Министерството на културата, на вътрешните работи, външните рабо-
ти, на финансите и Българската народна банка и е подписан лично от то-
гавашния председател на Министерския съвет Антон Югов. Така, след дъл-
га процедура, режисьорът Рангел Вълчанов и сценаристът Валери Петров 
заминават на Фестивала в Кан, за да представят своя филм Първи урок. 
Поради липса на средства от делегацията отпада актрисата, която играе 
главната роля във филма – Корнелия Божанова. 

Видно от посочените примери, българското кино не успява да изпъл-
ни докрай и методично функциите си на пропагандно средство и не покри-
ва достатъчно идеологическата платформа на Комунистическа партия. 
Въпреки контрола и препоръките (най-вече от страна на отдел Изкуство 
и култура към ЦК на БКП), изпълнението на пропагандните функции на род-
ното кино в повечето случаи е проблематично. Този хибриден модел на 
представяне на киното в България, между пропаганда, планова икономика 
и пазарни модели, среща съпротива, неразбиране и най-важното – трудно 
успява да функционира. В тази сложна политическа ситуация често тво-
рците и управлението на Кинематографията не могат да определят и 
решат докъде се простират техните правомощия (от заплаха да бъдат 
санкционирани), а това води „до някои проблеми“ в пропагандата. 
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Summary 

The monopoly of the Bulgarian Communist Party, governing the country after 1944, 
imposed a monopoly on the cultural processes. It was established by unifying cultural 
life on the basis of Marxist-Leninist ideology and strengthening the state principle 
in it. Until September 1944, European culture dominated in Bulgaria, and after that 
date the process of transition from Europeanization to Sovietization began. All 
artists were obliged to create works according to the canons of socialist realism, 
which required reality to be represented as the party wanted, so that the works 
could instruct in the spirit of the communist ideal. Documents from the Central State 
Archives and partly from the Bulgarian National Film Archive have been studied in 
connection with archival units concerning Bulgarian socialist cinema as a tool for 
propaganda, dissemination and legitimization of the communist ideology among 
the masses. Film experts were sent to various film festivals, where they could both 
offer Bulgarian films and negotiate imports. At the same time, propaganda and 
trade success were sought in a socialist planned economy.
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vent of video devices (VHS) has somewhat offset the lack of entertainment and information for 
Romanians, but most of them started making by themselves or buying antennas to pick up TV sig-
nals from the neighbouring countries (USSR, Hungary, Yugoslavia and Bulgaria). Many Romanian 
children watched short cartoons from the Bulgarian broadcast Leka nosht detsa! and memorized the 
lyrics to the song I am Suncho by Petar Stupel. Not crossing the border Romanian audience could 
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as The Tenth Muse, presented by Alexander Grozev. It was a matter of considerable cultural impact 
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Federico Fellini has a memorable autobiographical film, which I often recom-
mend to my students so that his viewing can help them delve deeper into the work 
of the great Italian director. It is called Amarcord (1973), which in the local dialect 
of the Emilia-Romagna region, where the master was born, means “I remember”. 
I am in the same situation when I try to analyze the influence of the Bulgarian 
National Television (BNT) on the Romanian culture from the 1980s, and especially 
on the Romanians in Bucharest and in the south of the country. Using memories 
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in particular, it seems to me that I write memoirs rather than doing research. In 
the future, some interdisciplinary research may be done, but for now I will take 
advantage of the privilege that between 1983 and 1987 I was both a student at 
the Faculty of Letters of the University of Bucharest, where I obtained a double 
specialization, Romanian and Bulgarian Philology, and resident of Bucharest, so I 
was an owner of an antenna with which I was able to capture the signal of the two 
channels of the Bulgarian National Television in the 1980s. That is why I can say 
without false modesty that I am a knowledgeable memorialist. 

In the early 1980s, Nicolae Ceaușescu imposed a policy of huge savings to 
eliminate Romania’s debt to the major international financial institutions that had 
the audacity to give him economic advice. A period of deprivation began for the 
ordinary Romanians, who were deprived of electricity and heat, as the power was 
often cut off in the evening, including in Bucharest. As a result, even the first pro-
gram of Romanian Television was shortened, and the second was stopped in 1985. 
The first program had broadcasts only about 5 hours on weekdays and about 12 
hours on weekends. The shows included three news broadcasts, and the films 
presented were sometimes shortened to about 50 minutes to fit into the program.

The advent of video devices (VHS) had somewhat offset the lack of enter-
tainment and information of Romanians, but most of the people, except those in 
the middle of the country, had begun to make by themselves or buy antennas to 
capture TV signals from neighbouring countries (USSR, Hungary, Yugoslavia and 
Bulgaria). I remember the question often asked in Bucharest then. People spoke 
colloquially and did not ask: “Do you catch the signal of the Bulgarian television?”, 
but “Do you catch the Bulgarians?” It was really funny because it meant also that 
the Bulgarians were a kind of game which could be hunted. This question was not 
just a verbal expression born of a specific socio-cultural situation, it contained the 
idea of the existence of a certain close connection between the owner of the an-
tenna and the television of the neighbours.

I remember that in the late 1980s I saw an advertisement for the sale of 
“antennas for Bulgarians [for capturing the signal of Bulgarian television]” in the 
window of the Radioprogres cooperative, which repaired TV sets and other house-
hold appliances. Many of them were round like pretzels. In 1987, when I moved 
into an apartment with my wife, things had changed, therefore one could see writ-
ten in official papers about antennas for Bulgarian television and I could pay for 
a big collective antenna on the roof of the block which could get also the second 
program of the Bulgarian National Television (BNT), and even the first channel of 
Soviet television, whose signal was broadcasted by Bulgaria. Also in front of the 
Bulgarian Embassy, the consulate and the Balkan Airlines agency, all in the center 
of Bucharest, there were showcases of tourist photographs and various adver-
tisements, and in the late 1990s the Bulgarian television program was displayed 
so that there were always a few people in front of these showcases copying the 
program. It ended up being typed and multiplied. Mihai Bătrânu, founder of the 
Romanian blog Bulgarikon, has similar recollections: “My first contacts with Bulgaria 
were in my childhood, in the 80s, through the Bulgarian Television. Although it 
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was coming from another communist country, it had incredible openness in com-
parison with ours. Maybe this wasn’t difficult to achieve, because in Romania the 
emissions lasted only a few hours per day and everything was about Ceaușescu. 
It was important to have an alternative. Otherwise we wouldn’t dream. As far as I 
remember at that time you had two channels that were transmitting programmes 
24 hours. The TV situation in Romania was probably known in Bulgaria, because 
the embassy was posting the weekly TV schedule, translated into Romanian. I re-
member how my father was going there and was bringing it back home. [...] Like all 
the people in Southern Romania I was watching on a daily basis what Bulgarians 
showed. I learned the Cyrillic alphabet. After that I learned a lot of words” (Mitev, 
Bătrânu  2020). 

My son, like many Romanian children in the south of the country, watched 
short cartoons on the Bulgarian show Leka nosht detsa! and memorized the lyrics to 
Petar Stupel’s Az sam Suncho. In my turn, as someone who had learned Bulgarian 
quite well as a second specialty at the Faculty of Letters of the University of 
Bucharest and as a participant in the summer courses of the University St. Cyril 
and St.Methodius in Veliko Tarnovo in 1985, I watched shows such as Danube Routes, 
listened to Bulgarian music performers such as Argirovi brothers, Tramway no.5, 
Rossitsa Kirilova and Vassil Naydenov, the saturday night film column Studio X, with 
its detective films and series, etc. Last but not least, Bulgarian television gave me 
the opportunity to watch some of the best Bulgarian cartoons, including Donyo 
Donev’s The Three Fools/ Trimata glupatsi. I remember being surprised by the resem-
blance between the three bald and big bellied fools and Todor Zhivkov. 

I will focus on the show The Tenth Muse, presented by Alexander Grozev. The 
programme made possible to watch important films from universal cinema such 
as The Road/ Yol (1982, Yilmaz Güney), My Sweet Little Village/ Vesnicko má stredisková 
(1985, Jiří Menzel) or Lola (1981, Rainer Werner Fassbinder). Many years after, at 
a symposium at Bitola, Northern Macedonia, I heard a familiar voice. Instead of 
listening to what the speaker was saying, I tried to remember where have I heard 
it. I remembered hearing Grozev presenting many reference films, and during the 
coffee break I introduced myself and thanked him for his presentations years ago. 
Obviously, Alexander Grozev was amazed and pleasantly surprised to discover a 
loyal spectator across the border...

The late Alexander Yanakiev, who possessed a fine sense of humor, used to 
tell a joke about Bulgarian cinema about 15 years ago. It denotes a dose of mod-
esty and self-irony, sometimes necessary, about the achievements of Bulgarian 
cinema. He said that the greatest achievement of Bulgarian cinema was in 1977 
when the film Bittersweet/ Sladko i gorchivo (1975, Ilya Velchev) was released on the 
evening of March 4, 1977 and saved many lives of Romanians who preferred 
to leave home rather than watch it. It was the night of a powerful earthquake in 
Romania when 1578 people died (Georgescu, Pomonis 2008), most of them in 
Bucharest. Indeed, on Fridays, TVR 1 channel did not broadcast American or 
French films, but especially films from countries with lesser-known cinemas. I 
heard the joke didn’t seem right to the director. I can understand...
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We also had a lot of jokes about the fact that Romanians had come in the 
1980s to try to watch foreign language television. In 1993, at the award ceremony 
of the Romanian Theater Union (UNITER), the satirical group Divertis had a comic 
performance in which they evoked in their own style the years when Romanian 
Television no longer broadcasted theatrical performances from the BBC, so some 
Romanians tried to watch theatre shows on Bulgarian television although most of 
the broadcasts were not titled, but dubbed in Bulgarian. The most comical moment 
was when actor Ioan Gyuri Pascu recited Hamlet’s monologue in Bulgarian and 
then add the name of the dubbing director2. Probably after this comic moment in 
which Ioan Gyuri Pascu proved his talent in Bulgarian, he was chosen by Lucian 
Pintilie for the role of a Bulgarian peasant in the film An Unforgettable Summer (1994).

In 1982, the Romanian National Television did not broadcast football matches 
from the World Cup in Spain, especially since our national team did not qualify. 
On the other hand, although the Bulgarian team was not among the participants, 
the Bulgarian National Television made broadcasts from the World Championship. 
I remember watching a match in the hallway of a student dormitory and some-
times translating what the Bulgarian commentator was saying. At the end of the 
match the Bulgarian sports commentator Nikola Ekserov said: “Good night, dear 
Romanian viewers!” Many had learned how to say “Good night” in Bulgarian from 
the children’s cartoon shows, they even knew from the match broadcasts also 
the names of various people in Bulgarian, so it was quiet for a few moments, but 
then they wanted a confirmation and they asked me: “What did he say?” I trans-
lated and then a murmur of approval was heard for the commentator’s courage. 
However, it seems that the commentator was punished because I could not hear 
him for a while. At that time BNT had really big audience in Romania. As the fa-
mous Bulgarian journalist Dimitri Ivanov argued: “Every Sunday talkshow had over 5.5 
million viewers in Bulgaria, southern Romania and the former Yugoslavia (Ivanov 
2015)”. 

It is interesting that I was able to watch Romanian cartoons for adults that no 
longer had place on Romanian television on Bulgarian television during the breaks 
of some football matches. Thus I was able to see Formica (1973, Maty Aslan) and 
Penelope’s Afternoons/ După-amiezele Penelopei (1977, Luminita Cazacu). A successful 
Italian series, The Octopuss/ La piovra (1984–2011, Lucio Battistrada, Massimo De 
Rita) was broadcasted on television in several European countries. In 1987, the se-
ries were shown in Romania and Bulgaria. Not many episodes were broadcasted in 
Romania in 1989, ie the episodes after the death of Commissioner Corrado Cattani 
(Michele Placido), but Bulgarian television continued to broadcast. There was a 
Bulgarian participation in these last episodes, so I was able to recognize Stefan 
Danailov (as Don Nuzzo)3, along with whom Ivan Yanchev, Iriney Konstantinov, 
Anna Maria Petrova-Gyuzeleva, Nelly Topalova also played. It is interesting that at 
the same time the Romanian television broadcastеа the Bulgarian broadcasted 

2  See at: https://www.youtube.com/watch?v=EvALl5k_ziE&ab_channel=GabrielAlionte
3  In the 7th season. See (Nay yarkite filmovi roli na Stefan Danailov 2019).
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series House for Our Children/ Dom za nashite detsa (1986, Nedelcho Chernev).
Due to my knowledge of Bulgarian language, I became so important in 

1988 that I received a copy of the Bulgarian National Television program from the 
Ministry of Energy (!) where my wife worked. Her colleagues were watching the 
show on Saturday night, and on Monday morning they were waiting for her with a 
cup of coffee to tell them exactly what had happened to Commissioner Cattani 
and mobster Tano Carridi.

In Romania there is a tradition of subtitling foreign films and theatrical per-
formances. It was not until 1990 that local actors began to be used sometimes 
to double the voices of cartoon characters. Therefore, in the 1980s, Romanians 
preferred the programs of Channel 2 of Bulgarian television where the films were 
sometimes subtitled. I don’t know exactly what and how much other Romanian 
viewers understood watching Bulgarian TV programs, although they bought dic-
tionaries and tried to learn Bulgarian, but at least they learned to say “Good 
night!”, “Referee”, “yellow card”, “offside”, “ball” etc.

1. Caricature by Mierla in Gazeta sporturilor, 135 of June 9, 2016
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Резюме

Mежду 1983 и 1987 година бях студент във Факултета по румънско-българ-
ска филология на Университета в Букурещ и заедно с това жител на ру-
мънската столица, т.е. собственик на антена, с която бях в състояние да 
уловя сигнала на двата канала на БНТ. Ето защо без фалшива скромност 
мога да заявя, че съм информиран мемоарист. 
В началото на 1980-те години Николае Чаушеску наложи политика на огро-
мни финансови ограничения, за да елиминира задлъжнялостта на Румъния 
към големи международни финансови институции. Поради това беше 

2. Ioan Gyuri Pascu bantering Hamlet’s monologue in Bulgarian in a 1993 show
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съкратена дори Първа програма на Румънската национална телевизия, a 
Втора програма бе спряна през 1985.
Появата на видео устройствата (VHS) донякъде компенсираше липсата 
на развлечение и информация за румънците, но повечето от тях, с изклю-
чение на тези в средната част на страната, започнаха да правят или 
да купуват антени, с които да улавят телевизионни сигнали от съседни 
страни (СССР, Унгария, Югославия и България). Много румънски деца гле-
даха предаването Лека нощ, деца! и бяха запомнили текста на песента Аз 
съм Сънчо от Петър Ступел. Аз, на свой ред, вече научил доста добре бъл-
гарски, гледах предаването Дунавски маршрути, съботната филмова рубрика 
Студио Хикс, с неговите полицейски филми и сериали, както и предаването 
за кино Десетата муза, където филмите бяха представени от Александър 
Грозев. Tам можех да видя важни филми от световното кино като Пътят 
(1982, на Йълмаз Гюней), Селце мое, централно (1985, на Иржи Менцел) и Лола 
(1981, на Райнер Вернер Фасбиндер). Не знам какво точно са разбирали 
останалите румънски зрители, въпреки че си купуваха речници и се опит-
ваха да усвоят българския език, но поне се научиха да казват „Лека нощ!“, 
„съдия“, „жълт картон“, „засада“, „топка“ и др.
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Абстракт: Народният певец в България е символна фигура в процесите на ревитализи-
ране на традицията. Народните певци са наследници и носители на устната колективна 
традиционна култура, която през ХХ век съществува в новите обществени простран-
ства в различни формати (медии, сцена и концертен живот). Настоящото изследване 
представя българската народна певица Пенка Павлова – една от най-отдадените на пе-
енето представителки на това професионално съсловие през втората половина на XX и 
първите две десетилетия на XXI век2.
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В полето на българската традиционна музика и нейното развитие 
през ХХ век темата „Изкуство и общество“ е свързана с процесите 
на модернизация, в които на преден план се откроява народният певец. 
Професията „народен певец“ се утвърждава през ХХ век с модернизира-
нето на селската фолклорна музика в новите контексти на сцени, медии 
и музикална индустрия. Усвояването на тези културни пространства от 
народните певци и свирачи – в началото това са селски музиканти, кои-
то стават звезди с грамофонните плочи и радиото, след 1944 г. селските 

1  Lozanka Peycheva [PhD (1991); DSc (2007)] is a Professor at the Institute of Ethnology and Folklore Studies with the 
Ethnographic Museum, at the Bulgarian Academy of Sciences (IEFEM-BAS). Lecturer at the Academy of Music, Dance 
and Fine Arts ‘Prof. Asen Diamandiev’ – Plovdiv. Author of over 250 scientific studies and articles, textbooks and mono-
graphs: ‘Dushata plache – pesen izliza (Romskite muzikanti v Bulgaria i tyahnata muzika)’ [The soul cries – a song comes 
out (Roma musicians in Bulgaria and their music)] (1999); ‘Mezhdu Seloto i Vselenata: starata folklorna muzika ot Bul-
garia v novite vremena’ [Between the Village and the Universe: the old folk music from Bulgaria in the new times] (2008); 
‘Narodniyat duh’ v avtorskite pesni ot Bulgaria’ [The folk spirit in the author’s songs from Bulgaria] (2020); co-author with 
Ventsislav Dimov of the monograph ‘The Zurna Tradition in Southwest Bulgaria’ (2002); ‘S horo I pesen, s pero I slovo: 120 
godini ot rogdenieto na Rayna Katsarova (1901–1984)’ [With horo dance and song, with pen and word: 120th anniversary 
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певци придобиват професионален статус в концертни групи и фолклорни 
ансамбли (Peycheva 2008: 85-88; 427). Появила се през първата половина на 
ХХ век, през втората половина на ХХ в. фигурата на народния певец има 
ключова роля в превръщането на традиционната музика в популярна и ме-
дийна (Dimov 2010: 187). От друга страна, народните певци стават сим-
волни фигури в процесите на ревитализиране на избледняващата тради-
ция. В музикалната история на България има едно поколение професионални 
народни певци, което оставя ярка следа и безценно песенно наследство в 
българската музикална памет. Тези певци са родени през 30-те–40-те го-
дини на ХХ в. Повечето от тях от различни български села, където през 
детските и младежките си години усвояват в селските си семейства ха-
рактерен локален изпълнителски стил и репертоар. Кодовете, които се 
съдържат в техните гени, историческият период и условията, в които 
живеят, личните им качества, определят тяхната съдба на признати во-
кални майстори. Певческите им дарби са забелязани и високо оценени от 
различни експерти по различно време, на различни места в различни ситу-
ации (всеки народен певец има уникален разказ за този преломен житейски 
момент в биографичната си история). Развитието на професионалните 
им кариери като народни певци е свързано с рязка социална промяна в тех-
ния статус и в качеството на техния живот, изпълнен с нов тип ангажи-
менти и несекващи предизвикателства. Трансформацията в условията на 
съществуването им е обвързана с различни институции и сфери на изява, 
които им осигуряват опорна рамка: фолклорни ансамбли, народни хорове, 
медии (Българско радио, Българска телевизия, регионални електронни ме-
дии и др.), звукозаписна индустрия, концерти, фестивали, селищни праз-
ници, сватбарски оркестри и др. Завещали са богато и ценно песенно на-
следство под формата на звукозаписи, участия в телевизионни предавания 
и филми, публикувани песни от техните репертоари в различни по вид и 
обем сборници. В спомените и разказите на хората, които са свидетели на 
част от техния живот, някои народни певци от това поколение изплуват 
като легенди – преодолели разнообразни предизвикателства, посвещавай-
ки времето си на песента и пеенето, към което са пристрастени и кое-
то става тяхна съдба. За тези легендарни народни певци, така отдадени 
на пеенето, се разказват невероятни и увлекателни истории, които впе-
чатляват с това, че се свързват както с техните лични певчески умения, 
така и с моменти на екзистенциални предизвикателства, силни усеща-
ния, преживени необикновени откровения. През годините имах шанса да се 
срещна с някои от тях и да преживея притегателната сила и магическо-
то въздействие, което поражда тяхната харизматична експресивност: 
Недялка Керанова (1941–1996), Костадин Гугов (1935–2004), Пенка Павлова 
(1934–2020), Янка Рупкина (1938) и др.

Задачата на настоящото изследване е да бъде представена българ-
ската народна певица Пенка Павлова – една от най-отдадените на пеенето 
представителки на това професионално съсловие през втората половина 
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на XX и първите две десетилетия на XXI век. Наричана е „фолклорното зла-
то на Тракия“ (от Николай Кауфман – вж. Интервю 2019); „кръшна вихрушка“ 
(Nedyalkov 1974: 103); „една от най-тачените сред народа певици“ (Gerontiev 
1985: 142); „най-големият майстор на сватбите и панаирите“; „всепризнат 
майстор“ (Bakalov 1993: 71, 72). Носител е на 5 държавни награди: Заслужил 
артист; Орден Кирил и Методий I степен; Златна Лира; Златен век и 1300 години 
България (Pavlova 2019). Тя е обогатила българското песенно наследство със 
силата на своя оригинален артистичен и певчески талант; с впечатля-
ващ по обем песенен репертоар; с харизматичното изпълнение на песен-
та Злато моме; със стремеж да поддържа и обновява българската народна 
песен и непрекъснатостта на нейното развитие; с активното си учас-
тие в мащабното модернизиранe на българската народна музика – дело, 
което заслужава специално внимание. Данните за нейния живот и творче-
ско развитие са събирани от малобройните публикации, посветени на нея 
(Nedyalkov 1974: 103-106; Gerontiev 1985: 135-143; Bakalov 1993: 68-83) и по-
средством интервю с певицата, направено пет месеца преди да си отиде 
от този свят (Pavlova 2019), в което тя разказва спомени за представи-
телни моменти от своя живот, какво мисли за тях и как ги е преживявала. 
Наблюденията и размишленията, представени в настоящата статия, са 
основани върху този масив от данни. В конкретния случай интересът към 
Пенка Павлова е с акцент върху съживеното от нейните спомени локално 
културно наследство на родното ѝ село Търговище, потопено под водите 
на язовир Овчарица и върху нейните изяви като професионална певица по 
сцените на сватби, събори, панаири, концерти.

„Боса в прахта“: съживеното наследство в спомените
Пенка Иванова Павлова е българска народна певица, родена на „пър-

ви януари, по първи петли“ през 1934 г. в несъществуващото днес село 
Търговище, Сливенско (потопено в началото на 60-те под водите на язо-
вир Овчарица) в семейството на Иван и Джена: „Баща ми се казваше Иван 
Стайков Попов. Майка ми се казваше Джена. Тя ми каза, че преди да се 
ожени, са ѝ викали „бяла Дженка Димова“. Дядо се казва Димо. Аз от двете 
страни съм от попско коляно. И двамата ми прадядовци са попове. И откъм 
майка ми, и откъм баща ми“ (Pavlova 2019). Музикалните способности на 
двамата родители (те са самоуки певци, носители на местен репертоар) 
са кодирани в гените на тяхната дъщеря и еволюират много успешно в 
нейната съзидателна дейност и израстване като професионална народна 
певица. Малко след навършване на една година, Пенка демонстрира пред 
публика своите експресивни умения. Тя изявява своите субективни прежи-
вявания, като спонтанно и артистично се включва във великденско женско 
пеяно хоро в село Търговище. Споменът за това нестандартно вписване 
в локалния контекст на празнуващата общност се предава в родовата 
памет според разказа на нейната майка: „Била съм на година и четири 
месеца – леля ми, на която съм кръстена, Бог да я прости, [...] ми донесла 
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някакво пате, дето вързано за ръката ми и кат го стискам, и то „па-па-
па“. И децата тичат подир мене. А съм проходила нямам още 12 дена да на-
върша 8 месеца [...] И хорото играе, мама ми го е разказвала, хорото играе 
„Куно, Кунке, бяла Кунке“. Нали, играят на едната страна, след това се връ-
щат на другата. Детето върви надето отива хорото, удря крака, ната-
тък се връща хорото, детето се връща, удря другия крак. И старите жени 
– мох, мър това дете не му е за хубаво. И мама вика, плесне се, зачерви съ, 
и почне да повръща. Ур’часва. И води ме там при една баба Дона. Она бай 
там с въглени. Фърля на кучето водата и вика: „Булка, води го на хорото. 
То му мина вече“ (Pavlova 2019). Очевидно е, че генетично програмираният 
интерес към музиката се отключва у Пенка при първите външни стимули, 
свързани с директно преживяване на песента и хорото.

Различни преживявания от детството са запазени в паметта на 
85-годишната Пенка Павлова и тя си припомня някои от тях по време на 
нашата среща в нейния дом в гр. Стара Загора през септември 2019 г. 
Цялото детство на певицата e преминало в село Търговище – обстоятел-
ство, което без съмнение има значение за развитието на нейната лич-
ност и за собственото ѝ певческо творчество в бъдеще. Израснала в 
подкрепящо семейство, което ѝ осигурява грижа и емоционална сигурност 
в ранното детство, певицата е черпила с пълни шепи от съществува-
щия в нейното детство свят на местната фолклорна култура, достъпът 
до която ѝ е бил осигурен от живеенето в селото: „Това е родно място 
[...] Там са ми минали най-хубавите детски години. Боса в прахта. Няма 
обувки, няма нищо. Изписват ти се крачетата като минаваш“ (Pavlova 
2019). В спомените на певицата още са живи преживени моменти от еже-
дневната реалност и от общностното празнуване на Коледа, Бабинден, 
Лазарица, Великден, Гергьовден („На Лазар’цата и на Великденските хорá. 
Три дена Великден, никой не отива на работа. Три дена само хорá. Една 
гайда и един кавал свирят с един тъпан. И другото момите си го пеят [...] 
Великденските хорá. Наште имаха такива бавни хорá с удължено време“ 
(Pavlova 2019). Преживяванията със семейството и с други представители 
на местната общност биват споменавани в контекста на тъгата и нос-
талгията по изгубеното време на детството. 

„Имаше глас голям“: на сцената в родното село Търговище
Първата сцена, на която стъпва Пенка Павлова, е в родното село 

Търговище. Тази сцена не е официална, но е важна, защото загатва, че та-
лантът на Пенка има потенциал да бъде конвертируем отвъд границите 
на родното ѝ село. Тъкмо там – на сцената в Търговище – слушателите 
много ясно изразяват първите ценностни преценки за певческата дарба 
на младата певица. Уменията си да привлича вниманието на определена 
аудитория, Пенка Павлова започва да развива в юношеските си години. 
Представянето пред публика се случва по различни начини – най-често 
чрез култивиране на постоянна спонтанност в процеса на живеенето. В 
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тази конкретна среда певицата натрупва особена сценична опитност в 
специфични културни контексти. Тя разказва как е пяла в контекста на се-
денките и как нейното пеене е било преживяно и оценено от хората: „И във 
времето, от 10-ти до 11-ти клас – нали от 15-ти септември почваме. Пък 
седенките почват от 20-ти август. Външните седенки. На улицата дето 
стават. И са ми разправяли, че кът съм пеела една песен Дойчо шилета пасе-
ше – там възрастни хора, дето аз им знам само имената – са си изнисали 
постелките вън да си постелат да спят, да лежат, за да ме слушат. Ма 
имаше глас голям. Аз не мога така тихо да пея“ (Pavlova 2019).

Пеенето на Пенка Павлова, преди да се превърне в регулирана профе-
сия, привлича слушатели и в други ситуации, възнкващи в родното ѝ село. 
За една от тях певицата разказва: „Живеехме в голяма къща – четири 
стаи излизат на един открит салон […] От този салон с две стълби се 
качвахме на балкон [...] Идна вечер съм седнала на този балкон. Баща ми 
долу на по-ниското – в салона […] И тати вика – а по това време вършеят 
на вършачка. В ТКЗС-то на вършачка вършеят – Пенке, вика, тихо времето. 
Изпей нещо, вика. Пей нещо. Може би е било вече 10–11 часа през нощта. И 
то в село никакъв шум. Нищо не се чува. Само моят глас. И по едно време 
аз кат свърших песента, почнаха да ръкоплескат десетина души и викат: 
Браво, браво, браво! А те се връщат бригада от вършитбата. И кат ме 
чули, че пея, дошли до [...] стобора (дъсчена ограда на къща, двор – Л. П.) 
[...] Те тихичко са се доближили, докато свърша песента и тогава. И кат се 
обадиха, ние се смутихме. Мама, тати и аз сме само [...] И баща ми вика: 
заповядайте, заповядайте – качете се горе, още ще ви попее Пенка. Да си 
починете от вършитбата. И вика на мама: Джено, донеси една по-голяма 
карпуза на тия хора да си хапнат […] И тя донесе в една тава, нарязани. 
Донесе вилици. Всеки си бодва големи парчета – да не посяга през цялото 
време. Те толкоз доволни си отиват. Това с години го разправяха този слу-
чай“ (Pavlova 2019). Подобни разкази са красноречиви примери за това, как 
пеенето на Пенка, формирано като случайност при инцидентни условия, 
получава висока оценка, носи радост на хората, имали късмета да бъдат 
сред слушателите, и може да ги прави щастливи. Очевидно е, че рамките 
на разнообразните селски сцени в село Търговище се запълват с богата 
палитра от оптимални преживявания, свързани със завладяващото пеене 
на Пенка Павлова. Публичните изяви на певицата по сцените на родното 
село и способността ѝ да дарява и изпитва радост от пеенето развиват 
нейната увереност и нивото на нейните изпълнителски умения.

„Аз млада, хубав здрав глас“: професионална кариера
Натрупаните в село Търговище музикални впечатления, репертоарен 

запас и изпълнителски опит дават възможност на Пенка Павлова да про-
дължи напред, като се преобрази във влиятелна и обичана от своята пуб-
лика професионална народна певица. Едно обхватно разбиране на профе-
сионалния път на Пенка Павлова би било улеснено от разглеждането на 
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този път в контекста на изпълнителските ситуации, където се разгръща 
нейното творчество. Пенка Павлова се изгражда и утвърждава като про-
фесионална певица в няколко основни изпълнителски сфери и контексти, 
които ѝ дават възможност да твори: концерти, събори, панаири, сватби и 
други семейни празници, електронни медии (радио, телевизия). Това целе-
насочено обвързване на различни опитности придава на нейното певческо 
творчество различни измерения. Определят я като „концертна певица“, 
„сватбарска певица“. Популярността на Пенка Павлова е основана преди 
всичко върху солидната основа на опита и нейната жива връзка с хората: 
„Тя пееше на сватби, събори, на концерти. В делнични дни – на концерти, а 
в събота и неделя – на сватби. Много я одумваха тогава. „Сватбарска пе-
вица“ – така я наричаха. Едва ли не – певица от второ качество“ (Bakalov 
1993: 70). Казаното от Тодор Бакалов намира покритие със споделеното 
от Пенка Павлова: „Всички певици ме оплюваха, че съм сватбарска певица“ 
(Pavlova 2019). Тази предварителна представа за Пенка Павлова, злослове-
нето по неин адрес и създаването на интриги, тя обяснява като породе-
на от колегиална завист – някои певици я възприемат като потенциална 
съперница за развитието на кариерите им: „Мен не ме обичат, щото ми 
завиждат. Не могат да ме гледат, кат ме чуят“ (Pavlova 2019). Независимо 
от това отношение, певицата е изцяло погълната от пеенето и продъл-
жава да се бори с превратностите на живота. Предприема стъпки за 
справяне със заплахите от враждебността на заобикалящия свят и води 
креативен живот – не спира да пее, да развива таланта си, влагайки емо-
ции и воля в своята работа, за да вдъхновява естетическите видения на 
своите слушатели: „Пееше така, че цялата сватба да затаи дъх. Слушат, 
не мърдат, понякога с рецитация правеше песни, запее един-два куплета, 
рецитира, после пак запее“ (Bakalov 1993: 76). Като сватбарска певица е 
работила с популярни в Тракия „народни групи“: „Отначало шест години с 
Първомайската, след това още шест – с Леновската, и сега с Авлигите – 
също шест. Навярно е случайно, че с всичките народни групи по шест го-
дини пея“ (Bakalov 1993: 80).

Пеенето по сватби е уморителен труд за музикантите особено при 
продължителното многодневно и многочасово непрекъснато свирене и пе-
ене на сватбите в Тракия. За да се оцелее в такава среда, са необходими 
специфични качества. Пенка Павлова демонстрира изключителна работос-
пособност и издръжливост като сватбарска певица, за което свидетел-
ства акордеонист, който е свирил с нейната група на много сватби и 
сборове: „Спомням си в село Дълбок Извор, Първомайско, три дни и кажи-
речи три нощи пяхме и свирихме. Очите ни горяха от умора [...] През цяла-
та сватба Пенка изпя, има-няма, към двеста песни. Малко ли е това? На 
един концерт, хем самостоятелен, една певица пее двадесет-двадесет и 
две-три, а тука – двеста. И не можеш да ги пееш как да е или да ги бър-
каш. Тази публика ги знае по-хубаво от тебе“ (Bakalov 1993: 71). Това лю-
бопитно описание на активната и изморителна работа на сватбарските 



370

музиканти разкрива Пенка Павлова като типичен и извънредно ефективен 
и производителен изразител на сватбарския музикантски труд – с посло-
вичната си издръжливост, с огромния си по обем репертоар, с неизброими-
те си изяви на сватбарската сцена: „В което и село да отидеше в нашия 
край, поне в две-три къщи е пяла на сватби, кръщенета“ (Bakalov 1993: 73). 
Прекомерната ангажираност с пеенето по семейни празници, умението 
на певицата да влага много психична енергия и да се справя добре с пре-
дизвикателствата на сватбарската сцена донякъде обяснява защо поко-
ления любители на сватбарската музика я обичат: „Обичат я хората, оби-
чат я заради песните и задето така хубаво ги изпълнява. На сватбите тя 
ставаше любимка на цялото тържество“ (Bakalov 1993: 71); „Сватбите ме 
обичат“ (Pavlova 2019). Пенка-павловите фенове, които хранят специални 
чувства към певицата, извличат от пеенето ѝ наслада и непрекъснато 
преоткриват нейното забележително певческо майсторство: „Случвало 
се е да я канят да пее, когато са изпращали сина войник, после я канят на 
сватбата и след това, когато му кръщават детето. Става им като своя, 
като роднина“ (Bakalov 1993: 73).

Освен семейни празници, Пенка Павлова кръстосва събори и панаири, 
за да вдъхновява слушателите със своето пеене, което е извор на дълбо-
ка наслада за тях. Профилът на Пенка Павлова като певица се очертава и 
уплътнява от случващото се в контекста на стотици панаири и събори, 
където, в суматохата на човешките взаимодействия, тя, със силата на 
своето пеене, успешно е структурирала поведението на публиката: „На 
съборите се стичаха много хора. Който е измислил тази дума, акъл е имал. 
Те по-рано, а и сега някъде ги наричат сборове. Щото се събират по 10–15 
хиляди души. От много села. Като запееше Пенка, народът се стичаше 
към нас. Слушаше я как пее. Слушаше целите песни [...] Публиката слуша, 
не дава на децата да бягат, да се гонят... Мълчат и продавачите. Сякаш 
негласно всичко се бе наговорило да мълчи“ (Bakalov 1993: 72). Описаната 
ситуация разкрива, че Пенка Павлова познава предпочитанията на слуша-
телите си, способна е да привлича тяхното внимание и да ги държи фоку-
сирани върху песента. Тя внася в опитомената публика своя характерен 
стил и поставя отпечатъка на своя свят върху чувствителността и вку-
совете на многохилядната аудитория.

Началото на съборджийските турнета (първото участие като певи-
ца e на събор, проведен на 21 юли 1958 г. край манастира Света Неделя до 
с. Златовръх, Асеновградско) е последвано от безброй изяви по съборджий-
ските сцени. Извън всякакво съмнение е, че пеенето по събори и панаири, 
освен че предлага достатъчно неблагоприятни ситуации (произтичащи 
от битовите условия), които нарушават комфорта, е свързано с изразход-
ване на твърде много енергия: „На съборите понякога сме пели и свирили 
до десет–петнадесет дни. Знаете ли колко песни се изпяват за толкова 
време? Каква умора е?“ (Bakalov 1993: 72). Трудно е да се каже как се на-
малява деструктивният ефект на умората и как в рамките на сцената 
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се неутрализират нейните ефекти. Пенка Павлова надмогва натрупана-
та умора, като намира начин да извлича енергия от пеенето и съумява 
да се адаптира към очакванията на публиката. Пеенето в контекста на 
народните тържества – сватби, събори, панаири, изпращане на войници, 
е предизвикателство, което е свързано с полагане на усилен труд. Това 
изисква от певицата способност да извлича дълбока наслада от своята 
работа, за да издържа на натоварването. Успява, защото пее в състояние 
на пълна отдаденост, постоянно мобилизиране на психична енергия, силна 
и завладяваща експресивност, умения за пълна откритост към публиката 
и единение с околната среда, дисциплина, издръжливост, които са необхо-
дими за справяне със стресови събития и спомагат за постигане на удо-
влетворяващи преживявания в откритите пространства на „народните“ 
сцени. Освен с предизвикателствата на народните тържества, профе-
сионалният опит на Пенка Павлова се обогатява с друг тип активности, 
с нови умения и постижения на концертната сцена. До нас са достигна-
ли различни свидетелства за безчетните концертни изяви на певицата 
с различни концертни групи – на Иван Шибилев; Наша песен, ръководена от 
Мая Михайлова, в която участват елитните певци Мита Стойчева, Радка 
Кушлева, Георги Чилингиров.

Пенка Павлова си спомня началото на концертната си дейност: „Най-
напред ме извика Шибилев да пътувам с него, с Първомайската група. Ма 
аз млада, хубав здрав глас. И тука в Шаново имаме концерт. И със Стефан 
Филипов пееме дует. Ма аз за пръв път пътувам. Може би третия или 
четвъртия концерт ми е това. И Стайка, така с голямо име – навсякъде 
я търсят и чакат с голямо вълнение. И изкарахме концерта в Шаново. И 
излизаме, и токът угасна. Ние с публиката вървим. Аз не съм го чула това 
изречение, ма тя го чула. Хората викали: ей тая малката, те даже името 
ми не запомнили, дето пя с мъжа, по-убаво пя от Стайка Гьокова. (Смее се). 
И тя като чува това нещо и казва на Шибилев: или тя, или аз. Пък той – 
тя влече публика – Шибилев няма да се раздели с нея никога“ (Pavlova 2019). 
Както свидетелства приведеният пример, Пенка Павлова успява да внесе 
наслада във взаимодействията си с публиката още в началото на концерт-
ната си практика. Благодарение на собствените си усилия и натрупан 
опит от многобройни концертни активности, Пенка Павлова става ръко-
водител на концертна група и влиза в нова система на взаимодействия, ко-
гато е 28-годишна. За нея това е едно по-комплексно предизвикателство, 
започнало от ситуация, която на пръв поглед поражда усещането като при 
сблъсък със стена: „Значи като ме направиха ръководител на група, там 
Каньо Бедров, Йовчо Караиванов – всички протестират. Как може аз, на 28 
години, да съм ръководител на група. Всичките ми изпълнители по-големи 
от мене […] И те като протестират, протестират. В малката зала сме. 
И вече правят прослушване на групите – ше тръгваме на есенните турне-
та. И Иван Кавалджиев като слуша, слуша – всички стават и се изказват, 
как може, нали Пенка Павлова да бъде. Той се подпря на масата и първо се 



372

повдига, повдига, повдига тялото си и тогава се изправи: Искам да кажа 
на всички дето сте тука, че Пенка Павлова само да се качи и да слезе, без 
да пее, и прави една певица. И седна. Дума никой не отдума“ (Pavlova 2019).

Цитираният житейски пример може да се интерпретира като нане-
сена от колеги обида в една банална ситуация. Подобно оскърбително от-
ношение може да породи психическо напрежение и уязвимост на Аза, но 
Пенка Павлова не се обезкуражава. Освен дарбата кураж, тя притежава 
една забележителна способност за справяне и прилага различни страте-
гии за разтоварване на напрежението, за преодоляване на трудности и 
препятствия. Без съмнение, ръководството на концертната група откри-
ва пред Пенка Павлова нови полета за израстване и изисква търсене на 
баланс между предизвикателства и умения. Това обстоятелство разкрива 
пред нея перспективи както за предприемане на многобройни пътувания, 
така и за трупане на организационен опит от ранна младост. Тези умори-
телни пътувания и поддържането на отворени комуникационни канали са 
присъщи за нейния стил на живот и работа. Тя успява да се докаже като 
мениджър и се научава да трансформира работата си в занимание, което 
носи наслада и поражда удовлетворение. 

Индивидуалната и дейна ангажираност на Пенка Павлова с концерт-
ната сцена, със сватби, събори и панаири е един от двигателите за тру-
пане на професионален опит, за развитие и обогатяване на нейното певче-
ско майсторство и за неутихващата любов на нейната публика. Певицата 
споделя своето усещане за това сливане с мощното силово поле на пеене-
то: „Концерти съм правила навсякъде [...] Не съм била претенциозна. Пяла 
съм в сушилни за тютюн, в обори, на полето. Много често пея на сватби, 
на кръщенки, на освещаване на нови къщи... Независимо къде ще пея – на 
концерт или на сватба, винаги съм била слушана с голяма любов и в село, и 
в града, от стари и от млади...“ (Gerontiev 1985: 142).

Заключение
В продължение на няколко десетилетия песните и пеенето осигуря-

ват хоризонти и цели, на които Пенка Павлова отдава своята жизнена 
енергия. Тя не е „галеник на съдбата“, но е от хората, които могат да 
трансформират трудните ситуации в предизвикателства за преодолява-
не. Тя посвещава целия си живот на песента и пеенето, които преживява 
и интерпретира като нещо велико и могъщо в продължение на десетки 
години. Като човек, който не е безгласен участник в сценария на своята 
съдба, тя успява постоянно да подобрява уменията си, да упорства, въпре-
ки препятствията, и да се радва на живота, въпреки враждебните сили 
в заобикалящата среда, които се опитват да възпрепятстват нейното 
развитие. Тя оползотворява и осмисля своя богат на събития живот чрез 
песента („не се е откъсвала нито от изворите на песните си, нито от 
прекия допир със слушателите“  – Bakalov 1993: 81), чрез умението си „да 
прави от песничките песен“ и чрез своето експресивно, привлекателно и 
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въздействено певческо майсторство: „не само пееше хубаво, ами знаеше 
как да „бръкне“ в душата на всекиго“ (Bakalov 1993: 72; 74). Живите изпъл-
нения на коронната ѝ песен Злато моме, както и пеенето на стотици други 
песни от богатия ѝ репертоар, са интензивен източник на екзалтация и 
наслада, на вдъхновение и радост: „За нея, за нейните песни и особено за 
тоя шедьовър Злато моме, що викане се е викало, що фишеци са изгърмени 
по сватби, гощавки и панаири...“ (Gerontiev 1985: 142). Без съмнение, духов-
на подкрепа в живота на народната певица е песента, която съхранява и 
възпроизвежда гените на нейния род, съживява потопеното музикално на-
следство на с. Търговище и помага на Пенка Павлова с воля и отдаденост 
да отдава най-доброто от себе си в изкуството на пеенето, да се радва 
на работата си, да придобие и развие увереност в собствената си значи-
мост и да си създаде смислен и удовлетворяващ живот.
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Summary 

The folk singer in Bulgaria is a symbolic figure in the process of revitalizing the 
tradition. Folk singers are the heirs and bearers of the oral collective traditional 
culture, which in the twentieth century existed in the new public spaces in various 
formats (media, stage and concert life). The current study presents the Bulgarian 
folk singer Penka Pavlova – one of the most dedicated representatives of this 
professional class in the second half of the 20th century and the first two decades 
of the 21st century.
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Абстракт: Чешкият музикант Карел Антонин Махан идва у нас през 1891 г. Преподава 
музика в педагогическите училища. Има сведения, че около 1901 г. пише опера Хоро. В на-
чалото на 1903 г. заминава за Русия. В търсене на нови данни открих в Централен държа-
вен архив едно неизследвано досега писмо от 1935, написано в Москва и подписано с „Г. А. 
Махан“. В него се говори за Хоро и българската музика, за евдемония и успехите на съвет-
ското образование. Това определи и целта на настоящия текст – да коментира сложните 
връзки между творец и общество, между изменчивите условия и непреходните идеали за 
просвещение и щастие.

Ключови думи: композитор, опера, музикално образование, Хораций, евдемония 

Keywords: composer, opera, music education, Horace, eudaimonia

Карел Антонин Махан е роден през 1867 г. в Холице. В младежките си 
години получава гимназиално образование в училището на Високе Мито, а 
след това учи в консерваторията Рудолфинум в Прага. През 1889 г. е назна-
чен за капелмайстор на Моравската дивизия в Ниш и същевременно пре-
подава музика в местната гимназия. Установява се на работа в България 
през 1891 г. Работи в педагогическите училища в Силистра (1891–1894, 
1897/98), Лом (1894–1897), Шумен (1898/99), Варна (1899/1900) и Кюстендил 
(1900–1901). Публикува едни от първите статии за особеностите на бъл-
гарската народна песен и народен танц, и важни текстове по проблемите 
на музикалното ни образование. Съставя първия музикален речник на бъл-
гарски език (1901). Учебниците му по пеене за средните мъжки и девиче-
ски училища (1898–1900) са официално одобрени от Министерството на 
народното просвещение. Автор е на хорови и училищни песни, оркестрови 
пиеси, операта Хоро и др.

По-голямата част от тези данни са взети от студията на Агапия 
Баларева от 1959 г., която представя задълбочено делото на Махан в 
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culture, musical aesthetics, theory and history of general music education, musical pedagogy. Author of: The Music-
Making. Aspects (2007), Music in the Bulgarian School at the End of the 19th and the Beginning of the 20th Century (2020), 
many textbooks for the general education schools. 
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България (Balareva 1959). Отделни детайли се съдържат в Илюстрования 
речник (Kamburov 1933) и някои архивни материали. Много биографични 
и документални моменти обаче остават непълни – заминаването му в 
началото на 1903 г., по-нататъшната му съдба, включително точната 
година на смъртта му. В тази връзка предизвиква интерес едно писмо 
от 1935 г., което се съхранява във фонда на писателя Кирил Христов2. 
Написано е в Москва и в него се говори обстойно за Хоро, но е подписано с 
„Г. А. Махан“! Възможно ли е това писмо да ни помогне да разберем по-добре 
късните години на музиканта? Нека първо систематизираме това, което 
знаем за тях със сигурност. Въпреки големия му принос за стабилизиране 
на музикалнопедагогическата практика в училищата, в които работи, през      
1901 г. Махан е уволнен. Според свидетелствата на Иван Камбуров – без 
всякакви причини (Kamburov 1933: 405). В писмо до проф. Иван Шишманов 
от 27.VIII.1901 г. самият Махан пише, че уволнението е станало по искане-
то на ломския депутат адвоката Попов и посочва: „като причина господин 
Каравелов е навел моята афера с Маджарката в Лом през 1897 г. За тая 
моя лудешка грешка съм вече два пъти мъстен, а сега и уволнен“. Камбуров 
е прав – личната „афера“ не може да се определи като сериозна причина за 
отстраняването; най-вероятно зад нея са насложени и други несъгласия. 
В същото писмо Махан съобщава, че е кандидатствал за вакантно място 
във Военното училище и посочва какво е включил в своята автобиография 
като основен принос на работата си в България: „12 статии (по-дребните 
не броя), 3 по-важни композиции (тъкмо сега Хохола ги често свири), от 
които двете „Suite на български напеви“ са единствени и вярвам, че ще бъ-
дат много години още първи творения от тоя род в българската музика, 
също моите учебници“3.

Махан обаче не получава мястото. Установява се в София, преподава 
частни уроци, издава списание Кавал. Баларева съобщава, че по това вре-
ме Македонската организация му възлага да състави струнен оркестър, 
който да изнесе концерти в Русия, като приходът остане в полза на ор-
ганизацията. В репертоара били включени потпури, китки от български 
народни песни, маршове. Оркестърът изнесъл само един концерт в Одеса 
през 1902 г., но престоят там дал възможност на чешкия музикант да си 
уреди назначение като капелмайстор на 17-и стрелкови полк в Чарджуй4 
(Balareva 1959: 34). Така в началото на 1903 г. той напуска България и по-
ема на изток, където работи като капелмайстор и учител в различни 
градове – Чарджуй, Ош, Бухара, Ташкент, Батуми, Владивосток (Balareva                                  
1959: 34-35). Възможно ли е пътят му да достига до Москва и негово ли е 
писмото, писано в една доста по-късна година – 1935 г.?

2  CSA, f. 131K, inv. no. 2, a. u. 261.
3  SA–BAS, f. 11K, inv. no. 1, a. u. 938, 21.
4  Днес Туркменабад в Туркменистан. 
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В Илюстрования речник като етапи от пътуването на Махан са из-
броени почти същите градове, макар и в различна последователност – 
Ташкент, Чарджуй, Батуми и Тбилиси (Kamburov 1933: 405). Към тези данни 
Камбуров добавя и година на смъртта на Махан – 1923 г., докато Баларева 
я приема за неизвестна като допълва, че „според сведения от дъщеря му 
през 1923 г. е бил още жив“ (Balareva 1959: 35). Годината 1923 г. обаче се 
възпроизвежда многократно в различни източници и за да мога спокойно да 
приема, че писмото от 1935 г. действително принадлежи на „нашия“ Махан, 
направих допълнително проучване. То ме отведе към издадения още през 
1965 г. втори том на Československý hudební slovník osob a institucí, който не при-
съства във фондовете на нашите библиотеки и досега не е бил въвеждан 
в научната ни литература. Като дата на смъртта на Махан в него е посо-
чена – макар и под въпрос – 1935 г., а като място – СССР5.

Данните за българския му период не ни изненадват; повече детайли 
научаваме за периода след 1902 г. През 1906 г. той е бил бригаден капел-
майстор в Чарджуй. През 1908 г. е получил в Москва диплома за учител по 
немски език. Бил е областен капелмайстор на тогавашния Туркестански 
военен окръг в Коканд6 (1909), гимназиален учител в Батуми, вероятно 
също в Тбилиси и др. И най-важното за настоящото проучване – в края на 
живота си Махан e бил служител на Московското радио. Според автора на 
статията данните за късните му години се основават на писмо от брат 
му Франтишек от Холице с дата 16.12.1957 г. (Černušák 1965: 28-29). А ето 
какво казва писмото до Кирил Христов: „Ще се учудите негли на това, че 
приемате от мене писмо. Нямаше да Ви пиша, ако нямах да съобщя нещо, 
което съм длъжен да съобща и което ще да Ви интересува […] В програ-
мите на Московския радио център личи с своето отсутствие7 българска 
и въобще югославянска8 музика. Затова в 1933 г. аз дадох на директора на 
националния радио-отдел г. Саболиев няколко откъслеци из оперната сцена 
Хоро (слова Ваши, музика моя), които най-вече се харесваха и в 1901–1902 г. 
получиха най-одобрителни отзиви на немската преса в Семиградие9 […] 
По-сетне дадох му още две свои сюити, няколко песни на Д. Христов10, 

5  Тази информация също се възпроизвежда в отделни източници (включително в Уикипедия), 
но без да се посочват нужните документални основания. 
6  Днес в Узбекистан.
7  От руски = отсъствие. Тук и навсякъде запазвам правописа на оригинала, доколкото 
той, от една страна, разкрива влиянието на руския и на чешкия език, но, от друга 
страна, показва, че авторът е съхранил във висока степен умението си да се изразява 
на български език.
8  Музика на южните славяни; Махан използва същия израз и в публицистични статии.
9  Siebenbürgen, Трансилвания.
10  Христов, Добри (1875–1941). Водеща фигура в българската музика на границата на 
вековете, автор на едни от най-успешните детски и училищни български песни, на хорови 
песни, произведения за оркестър, религиозна музика и др.
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Божинов11, Мацак12 и др. […] Затова Ви пиша, щото, ако бихте желали да 
чуете своето Хоро, да следите за предача на Московския радио-център. От 
1903 г. насам по ден днешен се намирам на служба в Русия“13. 

Горният цитат не само потвърждава, че в края на живота си Махан 
работи в Московското радио, но и отговоря на някои неразрешени въпро-
си, свързани с неговата опера Хоро, която впрочем чешкото издание опре-
деля като оперета (Černušák 1965: 28). Какво знаем за нея? Около 1901 г. 
Махан пише опера по текста на поемата Хоро от сбирката На кръстопът 
на Кирил Христов (Balareva 1959: 55). Партитурата обаче не е запазена, 
а повечето сведения за изпълнение у нас и в чужбина са извлечени от ре-
дактираното от Махан списание. Така например, когато Баларева посочва, 
че на 18 март 1902 г. филхармоничното дружество в Сибиу (Трансилвания) 
е изпълнило всички по-главни части на тази творба, тя се основава на                             
№ 12–13 на Кавал от 15 април 1902 г., където в рубриката Разни е поместе-
на информация за събитието и се цитира рецензията в местното издание 
Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt от 3 април 1902 г. Според автора – органиста 
и композитора от Брашов Ласлер – бъдещето на операта било осигурено 
поради наличието на хубави и лесно разбираеми мелодии в нея, а „дуетът 
на хороводника с изводчийката и риторнелът пред последната ария на бул-
ката са от чудесна хубост“ (Анонимен 1902).

В притурката на същия брой на Кавал са публикувани и двата един-
ствено запазени откъса от Хоро със съпровод на пиано – Соло и първи дует 
на хороводеца с изводчийката и Втори хор от механата. Мелодиката е издържана 
в онова звучене, което по-късно ще определим като „народен тон“, фак-
турата на съпровода е семпла, а вплетените хороводни възгласи и наро-
дностния сюжет се сливат в една като цяло умилителна стилистика. Но 
всичко това не можеше досега да отговори на въпроса дали творбата 
е била напълно завършена – което впрочем я превръща в една от първи-
те български опери, създадена във времето между Сиромахкиня на Емануил 
Манолов (1900) и Борислав на Маестро Георги Атанасов (1911), или е оста-
нала на ниво скици и по-главни сцени. В писмото до Кирил Христов ясно се 
говори за „оперна сцена“, което до голяма степен отговоря както на въ-
проса за жанровия ѝ характер, така и на въпроса за завършеността. По-
нататък авторът коментира особеностите на съветското образование 
и изкуство: „Всичките училища ни (бавачници, първоначални, средни и ви-
сши) са препълнени от ученици и ученички. Младеж повсюду в Съюза има 
възможност да се учи, да чете, да гледа, да слуша, да мисли и да свободно 

11  Божинов, Атанас Ив. (неизв.). Автор на сб. Десет български народни песни за пиано, издадени 
в Русе през 1892 г.  
12  Мацак, Алоис (1857–1921). Подготвя заедно с Хр. Цветков сб. 20 детски песни : За долний и 
средний курс на първонач. у-ща, издаден в Русе през 1895 г. Мацак дирижира най-стария запис, 
запазен в Златния фонд на БНР – Българско хоро от 1897 г.
13  CSA, f. 131K, inv. no. 2, a. u. 261, 1.
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разсъждава. Сигурно Ви интересува советско изкуство. Под влиянието на 
економическите проблеми, които захванаха да вълнуват нашето работно 
общество, советското изкуство стана тенденциозно, с признак на съз-
нателна, свободна воля, на борба за прогреса, за правдата, за светлина-
та. Писателите и художниците гонят тя практична, евдемоническа14 цел, 
която е искал Хораций15: Aut prodesse volunt, aut delectare poetae, Aut simul et jucunda et 
idonea dicere vitae. Няма съмнение, че литературният вкус, както и изобщо ум-
ствените потреби на всичките националности на Съюза в течение на ти 
години ся подигнати на висока степен“16.

В горния пасаж са цитирани стихове 333-334 от Ars Poetica, които в 
превода на Георги Батаклиев гласят следното: „Всеки поет се стреми да 
ни радва или възпитава, или и двете – наслада и полза ведно да постигне“ 
(Horatius 1992: 325). Каква е възможната интерпретация на този латински 
текст? Първият от двата стиха поставя въпроса за разграничаването и 
поетическия избор между забавлението и полезността, докато вторият 
стих разкрива възможността за тяхното съчетаване и обговаря идеята, 
че изкуството може да изрази и внуши нещо едновременно приятно и по-
лезно за живота.

Коментарите на двата стиха от Хораций обичайно отвеждат към ли-
тературата на XVIII в. и се свързват с нейната просветителска звучност. 
Напълно възможно е обаче те да се свържат и със задачите на обучението 
по музика в духа на т.нар. хербартианска педагогика. За педагогическите 
музиканти от края на XIX в. музиката е изкуство, което може „наслада и 
полза ведно да постигне“ и тази идея се разчита ясно в текстовете за 
музикалното възпитание от това време, сред които със своята сила и за-
вършеност изпъкват именно текстовете на Махан. Ето какво четем на-
пример в статията Пение и неговото значение за умственото и етично възпитание: 
„Пението принася голяма полза и в естетично отношение, като средство, 
чрез което се действува най-много за облагородяване духа на народа“; „във 
всички училища Пението гони общата цел, да запознае младежта със сред-
ствата за едно по-ясно изразяване на чувствата, отколкото това може да 
стане с обикновен говор“; „В основните училища [...] с него се дава на де-
цата първия подтик към хоровото пение, и развива тяхното патриотично 
чувство“ (Macháň 1902: 55-56). 

Написаното в писмото обаче разкрива, че за Махан идеите за просве-
щение и масово възпитание чрез изкуство имат устойчива роля, превръ-
щат се в непреходен идеал, който той припознава и в постиженията на 

14  Терминът евдемония (eudaimonia) произхожда от гръцките думи eu (добро) и daimon (дух). 
Свързан е с философията на Аристотел и описва неговата представа за щастието като 
цел на живота в съответствие с духа. Евдемоничното благополучие се противопоставя 
на хедоничното, както и се разграничава от идеите на стоицизма. Вж. също: Lalande 1976: 
309-310.
15  Квинт Хораций Флак (65 г. пр.н.е.–8 г. пр.н.е.).
16  CSA, f. 131K, inv. no. 2, a. u. 261, 2.
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съветската култура. Разбира се, някои особености на системата далеч 
не убягват от вниманието му: „Сам аз за последните години речи што не 
пиша ни тук, ни в странство. Аз не съм формално членът на болшевиска 
партия, затуй трудно мога да приимам участие в тукашната преса“17. И 
все пак, духът на писмото остава утвърждаващ, в унисон с евдемонична-
та представа за щастието, за която стана дума по-горе.

Остава открит въпросът защо това писмо, което очевидно при-
надлежи на перото на „нашия“ Махан е подписано с абревиатурата „Г. А.“. 
Доколкото тя се среща два пъти – като част от подписа и в указанието 
за адреса на изпращача, е невъзможно да става дума за ръкописна греш-
ка или неточност при разчитането. Възможно ли е „Карел“ да е станал 
„Гарел“? Какво изразява промяната – вътрешна необходимост от ново на-
чало или мимикрия към езиковата и социалната среда? Тук отговори няма 
да получим. Те се крият нейде по дългия път, който чешкият музикант и 
български просветител Карел Махан извървява в началото на XX в. из то-
гавашните територии на Русия, но без да забравя за годините у нас, за 
оперната сцена Хоро, за песните на Добри Христов, за Атанас Ив. Божинов 
и Алоис Мацак. Казано другояче, без да забравя за каузата на българската 
музика. 
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Summary

Karel Antonin Macháň (1867–unknown) was a Czech musician, theorist and 
composer. He came to Bulgaria in 1891 and worked as a music teacher in 
pedagogical schools. There is evidence that he composed an opera titled Khoro 
(Round dance) after a text by Kiril Hristov (c. 1901), but the score was not 
preserved. While looking for new information, I came across a letter to Hristov, 
kept in the Central State Archive. It was written in Moscow, dated 1935 and signed 
“G. А. Macháň”. And yet, Macháň’s authorship is almost indisputable – the letter 
speaks of Dobri Hristov and the opera Khoro. But, also, about Soviet power and the 
successes of Soviet music education! This has determined the aim of this paper 
– to present the contents of the letter and, in parallel, to comment on the links 
between art and society.



381

Изкуствоведски четения 2022. Изкуство и общество

Consequences of forced originality of (institutionalized) 
music commissioning

Последици от насилствена оригиналност на 
(институционализирано) поръчване на музика
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Abstract: This article addresses how the format and requirements of grant writing transform artists 
into conditioned administrators of a predetermined creative process. As composer, performer, arts 
administrator and occasional jury member, I compare grant application requirements from various 
institutions of different countries, including the Canada Council for the Arts, the United States 
Endowment for the Arts, the Australia Council for the Arts and the Bulgarian Culture Fund and show 
the frequent, and frequently superfluous and even harmful adjacent requirements for a project to 
receive funding.

Keywords: grant-writing compulsory innovation project funding, dependence grant-music

Ключови думи: безвъзмездна финансова помощ за задължително финансиране на иноваци-
онен проект, зависимост финансиране-музика

Over the course of many centuries, art commissioning, including music, has 
been supported by wealthy patrons. A large number of individual music patrons – 
known, as von Meck and Esterhazy, or unknown, as the commissioner of Mozart’s 
Requiem, – have offered composers the financial means to explore and create on 
their own volition, thus allowing originality and creativity to flourish at their own pace 
without the burden of everyday worries. Those are the commissioners who by vir-
tue of their trust in the Artist with a capital A, have forever influenced music history. 
This essay does not talk about those visionary people.

With the rise of public and private music-centered organizations, a new type 
of music commissioning has emerged: the institutionalized commissioning used to 
promote the perceived greatness and importance of the institution and its declared 
values. As a former jury member of the Conseil des arts et des lettres du Québec, 
the CALQ (Quebec Council of Arts and Letters), I was given a confidential list of 
criteria to be used when evaluating projects – my personal preferences had little 
to nothing to do with what the job entailed2. In addition, jury members did not even 

1  Alexandra Fol, PhD, CTh works as Music director and titular organist at St James United Church and as a funding 
director of Festival des arts de ruelle, and sits on the board of LAUDEM, the Association of Liturgical Musicians of Canada. 
Member of the Canadian Music Centre, she pens articles focused mainly on music aesthetics and philosophy, but also on 
archaeoacoustics and reconstructions of ancient instruments. In 2019 she was awarded a coat of arms by the Canadian 
Governor General. For more information, please, visit: https://alexandrafol.wordpress.com/

E-mail: composer1981@gmail.com 
2  I cannot quote said criteria, as I signed a non-disclosure agreement.
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know the available grant amounts to be allocated – it was an independent admin-
istrative committee which split the funds according to a different confidential set 
of criteria3.

The rise of the necessity of a public (or at least, a shareholder’s!) consensus 
around a new art work and the money spent on it, evokes consistent doubts since 
the middle of the XX century. In the words of Osman: “Never before has there been 
a has been stultified and prevented from giving of its of authority to support and 
glorify the mediocre. This is not from any lack of genius (as is often thought). It is 
due to the universal failure on the client’s, or commissioning, side to allow the artist 
of genius to develop and to function properly” (Osman 1956: 43).

In the current neoliberal gig economy, the format and requirements of grant 
writing transform artists into conditioned administrators of a predetermined cre-
ative process. The current application for the Canada Council for the Arts, the 
Federal grant agency of Canada comprises, among other grants, the one attrac-
tively named “Explore and create”. In additional to the expected “describe your pro-
ject” questions, the form centers squarely on the anticipated results with questions 
amounting to a self-assessment test:

“How will this project: (approximately 500 words)
 
• contribute to your, or your group’s, artistic development? 
• advance artistic practice?

Consider the following questions, as applicable: What types of artistic risks 
will you be taking? Are you exploring a traditional artistic practice in a new way? 
Will you be using technology or a venue in an innovative way? Does the project 
involve other areas of artistic exploration or innovation?” (Canada Council for the 
Arts online form 2022). The Canada Council for the Arts imposes the impossible 
task of preemptively evaluating one’s own artistic product and its external effects, 
thus accomplishing the opposite of its intended effect of encouraging innovation. 
Applicants who would excel in completing this funding application would be people 
who have mastered appropriate grant-writing vocabulary of self-praise whilst main-
taining an aura of modesty as to not repel the jury members. The same application 
goes even farther by asking candidates to predict the future: “If you were selected 
to participate in a residency, describe how the residency will contribute to the suc-
cessful completion of your project” (Canada Council for the Arts online form 2022). 
The necessity of preemptively determining the originality, public outreach, and even 
social importance of one’s own work in order to receive funding affects and limits 
the potential artistic risks and rewards and subjugates them to a carefully planned 
craftsmanship. To illustrate the above point, I use the example of the music project 
grants of the USA Endowment for the arts (NEA). Their requirements have little to 
do with the actual artist and a lot to do with virtue signaling needed to please the 

3  This is what we, the jury members, were told.
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evaluators. The first two judging criteria read as follows:
• “Community engagement projects that involve diverse communities and/

or reach new audiences.
• Innovative methods of engaging audiences (may include collaborations 

with other organizations, new approaches that have the potential to in-
crease the impact on audiences, artists, communities, or the field)” (USA 
Endowment for the Arts 2022).

In short, the prioritized projects do not focus on the proposed composition, 
but on the invented public relations gimmicks. Though a new audience is not nec-
essarily a better audience, and a diverse audience may not always be possible for 
projects that take places in remote locations or even just in smaller towns, in the 
eyes of the largest USA funding agency, the social and even political capital from 
obtaining a specific audience trumps the intrinsic value that an artwork can offer. In 
countries where public virtue signaling remains less pronounced, the narrow evalu-
ation criteria comprises not necessarily the most original marketing gimmick, but 
rather the newest and the most unusual content. The Australia Council for the Arts 
accepts applications for “practice focused on memory, mortality and the relation-
ship between presence and absence”, “an opportunity for senior arts executives to 
be mentored by leading digital strategists”, “range of activities that deliver benefits 
to the arts sector” and even “day-to-day visitor experience of Marco Fusinato’s ex-
hibition during the Venice Biennale” (Australia Council for the Arts 2022).

Paradoxically, the Covid-19 pandemic has freed a number of musicians and 
artists to truly explore and create, by relying on temporary guaranteed basic in-
come and various coronavirus relief funds. The most inviting funding application 
that I chose to include in this paper is called “Creative stipends” and it is put forward 
by the National Culture Fund of Bulgaria, where any project is welcome as long as 
the candidate does not follow into a very high tax bracket and has paid their fair 
share of taxes. The agency stipulates only two conditions: “1). the recipient will of-
fer one public performance or participation and 2). the recipient will offer one (not 
necessarily public) participation related to art’s social impact”4 (Национален фонд 
Култура 2022).

As this short overview of some large current funding requirements testifies, 
music institutions – not only funding agencies, but also ensembles – remain un-
consciously inspired by Hegel’s long-lasting impact on Western thought that we de-
velop continuously towards perfection (God). As institutions subscribe to the mis-
guided notion that originality equals positive value, they feed into the harmful idea 
that with respect to newly created music, only completely original art deserves to 
be supported and exhibited. The projects that get proposed, realized, and shown to 
the public as presumed approved and acceptable art feed into the idea that ‘good’ 

4  „Едно публично участие/изява/изпълнение или един творчески продукт (спрямо сферата 
на изкуства, в която работят). 2. Едно събитие/участие/изява, свързано със социално 
въздействие на изкуствата“.
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new art is always original and even unique, without much malleability and flexibility 
in its presentation. As a result, institutions try to force originality rather than accept, 
embrace, and participate in the slowly evolving historical stylistic continuity of mu-
sical development.

The necessity of acquiring public social capital manifests itself in virtue sign-
aling to the point where in the name of survival institutions abdicate from their his-
torical responsibility of taking creative risks, nourishing emerging talent and pre-
sent a project without a predefined and even predetermined outcome. The harmful 
consequences of current institutionalized music commissioning emerge as follows:

1. subjugating creativity to originality
2. imposing virtue signaling purpose on art
3. adapting one’s inspiration to fillable forms
4. reliance on predefined outcomes
5. accomplishing originality at all costs, even at the cost of inspiration
6. defining one’s art in terms of its public social acceptability

The necessary solutions to the artistic impasse imposed by the encrusted 
and outdated processes described above must encompass a complete interna-
tional cultural shift to value art for art’s sake without presuming – and pigeonholing! 
– its influence, impact, effect, outcome and yes, originality. My proposed answers 
to this stalemate will be the subject of another paper.
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Резюме

Тази статия разглежда как форматът и изискванията за писане на кан-
дидатури за безвъзмездно финансиране превръщат артистите в програ-
мирани администратори на предварително определен творчески процес. 
Като композиторка, изпълнителка, администраторка по изкуствата и по-
някога членка на жури, сравнявам изискванията за кандидатстване за без-
възмездни средства от различни институции от различни страни, вклю-
чително Канадския съвет за изкуствата, Фондацията за изкуствата 
на САЩ, Австралийския съвет за изкуствата и българския фонд Култура. 
Показвам честите и в много случаи излишни дори вредни прилежащи изиск-
вания, за да може даден проект да получи финансиране.
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Абстракт: Статията разглежда проблемите, свързани с взаимодействието между субек-
тивното и обективното при формирането на стила, последващото му развитие и устано-
вяването му в музикалната култура и изпълнителската практика. Разработката пробле-
матизира някои аспекти от възприетите днес разбирания за обективното в контекста 
на стиловата проблематика като привежда някои противоречия, свързани с тълкуването 
на музикалното мислене, музикалния език, обществения мироглед като обективни стилоо-
бразуващи фактори и възприемането на музиката като процес, пряко свързан с обективи-
зирането на музикално-естетическите вкусове.

Ключови думи: музикален стил, музикално мислене, музикален език, субективно, обективно

Keywords: music style, musical thinking, musical language, subjective, objective

Интересът ми към тази тема бе провокиран във връзка с проучване-
то на научна литература по теория на музикалния стил от началото на 
ХХ век до наши дни. В резултат на това забелязах няколко тенденции, про-
явяващи се в множество от изследванията, които според мен показват 
очевидната неизясненост и нееднородност на възгледите за стила. Още 
в първите трудове, разглеждащи цялостно стила, се наблюдава как пове-
чето автори в голяма част от изложението си цитират възгледи на други 
учени, които оспорват и създават своя концепция, която не стъпва на пре-
дходни научни постижения в тази сфера на изследванията. Като илюстра-
ция ще приведа няколко примера. Гвидо Адлер подлага на съмнение научни-
те методи на изследване на редица свои съвременници в контекста на 
своите проучвания за стила, като например многократно определя някои 
идеи на Хуго Риман за исторически неиздържани2. Десетилетие по-късно 

1  Zornitsa Dimitrova has PhD in music pedagogy and works as a Chief Assistant Professor in the Department of  Music, 
Music Culture and Information research group at the Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences. Research 
areas: music style, vocal methodology, interpretation, methods of teaching music, music history, modern vocal techniques.

E-mail: dimitrovazornitsa79@gmail.com
2  Такъв е случаят например с тезата на Риман за древногръцкия тоналитет като 
ограничен в рамките на тетрахорда (цит. по Adler 1911: 68).
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пък Адлеровата дефиниция за стил се оборва от двама изследователи на 
базата на определението за стил, което дава Хуго Риман (Bücken, Mies 
1922–1923: 219-381). Като че ли не се наблюдава приемственост на идеи-
те, а винаги се стъпва на отричането на съществуващи вече възгледи. 
Другото ми наблюдение е свързано с факта, че навсякъде, където изучавах 
цялостни концепции за стила, съществуваше една диспропорция на комен-
тарите – обширно се разглеждаха определени елементи на стила, а други 
се представяха схематично или пък въобще не се включваха в съдържа-
нието на изследването. В съвременното музикознание очевидно стилът 
често се определя като категория3 и фактът, че „... всички негови специ-
фични елементи функционират в едновременност, като общност, вътре 
в която те си взаимодействат и се намират в определени отношения по-
между си“ (Dimitrova 2021: 34) може да послужи като довод в подкрепа на 
това. Стилът обединява в себе си много явления, които са от различен йе-
рархически порядък, което задължава изследователя да потърси уникален 
метод за научно изследване, който да може да обхване всички тях. Разбира 
се, в един начален етап от изследването, разграничение на „съставните 
части“ е ползотворно, доколкото дава като резултат повече информация 
за проявлението на конкретен елемент като стилов фактор, но за да се 
установи действителната същност на стила и начините, по които той 
функционира, според мен е необходимо всички негови елементи, които тук 
наричам също и специфики, да се изследват в общия контекст на реали-
зацията на стила.

Един от най-съществените въпроси, детерминиращи същността на 
феномена стил, е отношението „обективно – субективно“. То се проявява 
в процеса на творческия акт и репрезентира стила на всички нива в му-
зикалното изкуство. Въпросът за това кое е водещото при стила – обек-
тивните фактори или индивидуалността на твореца, е вълнувал редица 
философи и продължава да е в центъра на изследванията, посветени на 
стиловата проблематика4. В различните епохи съществуват коренно раз-
лични трактовки на този въпрос. В началото на ХХ век Гвидо Адлер изла-
га своята концепция за музикалния стил в труда Стилът в музиката. На 
отношението „обективно – субективно“ авторът посвещава подраздел 
от първата глава, озаглавена Стилови принципи. Там той подлага на ко-
ментар два възгледа за стила, засягащи проблема за субективно и обек-
тивно. Първият се свързва с известното изказване на Жорж-Луи Леклерк 
дьо Бюфон: „Стилът – това е човекът!“5 и прокламира субективното на-
чало. „... Бюфон говори за стила в академичната си реч, обозначавайки го 

3  В редица публикации, които проучих, се говореше за стила като за категория, без обаче 
да се обосновава това твърдение. 
4  Отново в резултат от наблюденията ми върху проучена литература установих, че 
определени елементи на стила се включват задължително в изследванията, а други се 
подчертават само от конкретни автори.
5   Цит. по: (Adler 1911: 8)
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като резултат на най-личностното, като присъщото на писателя, рес-
пективно на твореца“ (Adler 1911: 8). Противоположната теза, че „... сти-
лът води своята обосновка от обективността на художествения образ“ 
(Adler 1911: 6) изказва Едуард Ханслик в труда си За музикално красивото. 
Както отбелязва Адлер, през различните епохи превес е имала ту една-
та, ту другата идея. Разглеждайки бинарната зависимост „субективно – 
обективно“ в контекста на знанието за стила, той стига до извода, че 
независимо от това кое от тях е водещото, „двете начала са неразривно 
свързани“ (Adler 1911: 6). Тук целта не е да се проследи диахронно разви-
тието на идеите за субективното и обективното и чия е водещата роля, 
а да се потърси отговор на въпроса как тези две начала функционират 
в музикалния стил и по какъв начин определят неговата същност, което, 
от своя страна, би могло да доведе до нови идеи за изучаването на стила. 

Преди да се фокусирам върху значението, което се предава на обек-
тивното и субективното в музиката, за изходна гледна точка в разсъжде-
нията си ще се позова на философското разбиране за тези две понятия. 
Обективно е „това, което съществува независимо от индивидуалното 
съзнание; преди всичко това са физически неща и събития в простран-
ството и времето“ (Novaya filosofskaya entsiklopediya 2010), т.е. обектив-
ното предполага точно и ясно зададени параметри на дадено явление, 
които са твърдо установени и имат еднаква величина за всеки един инди-
вид (субект).  От друга страна, субективно е „това, което характеризи-
ра субекта или е производно от субекта или неговата дейност“ (Novaya 
filosofskaya entsiklopediya 2010), т.е. субективното се отнася до индивида. 
Във философската литература двете понятия се противопоставят ос-
тро едно на друго, но „... съществуват сериозни основания да се счита, че 
субективното възниква като резултат от комуникативните въздействия 
на субекта с други [субекти]. Комуникацията, която предполага участва-
щите в нея субекти [...] се отнася до субективното, в същото време се 
осъществява в пространството и времето посредством обективни сред-
ства (езикови знаци, жестове, действия и т.н.) Такъв род обективно поня-
кога се нарича интерсубективно.“ (Novaya filosofskaya entsiklopediya 2010).

В музикалната наука в категориите на субективното и обективното 
влизат точно определени понятия, които вече повече от век са се превър-
нали в аксиоматични. Как обаче тези понятия се свързват с изучаването 
на стила? На този етап на развитие на музикалната наука е изведено зна-
чението на субективното и обективното като стиловообразуващи фак-
тори. Още Адлер прави това разграничение: „Всички условни, подходящи 
фактори за създаването на едно произведение в органичния ход на разви-
тие могат да бъдат определени като обективно изискване на художест-
вения стил, от една страна, а от друга, произлизащите от индивидуална-
та заложба на твореца стилови моменти се определят като субективни.“ 
(Adler 1911: 6). Самият Адлер обаче не назовава конкретно факторите, 
които влизат в състава на обективното и субективното. В този раздел 
той формулира своите идеи, изхождайки от философското разбиране за 
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субективно и обективно6, но с важното уточнение, че те са „две начала“, 
т.е. са неразривно свързани помежду си7. Любопитното е, че субективно-
то и обективното се разглеждат като такива преимуществено в кон-
текста на творческия процес по написването на дадено произведение.

През осемдесетте години на ХХ век в България с въпросите за му-
зикалния стил се занимава Наталия Арнаудова8. На отношението „обек-
тивно – субективно“ тя отделя специално внимание, като посочва и по-
нятията, които според нея гравитират към обективно и субективно. За 
по-голяма яснота тук те са представени в табличен вид (вж. Таблица 1). 

Таблица 1. Структура на субективните и обективните  стилообразуващи фактори по 
Арнаудова9

Субективни стилообразуващи 
фактори

Обективни стилообразуващи 
фактори

Система на музикалното мислене 
на композитора

Исторически създадена система 
на музикално мислене (с логическия 
апарат, с характерните жанрове 
и образни сфери, типични за 
изкуството на дадено време 
и цялата система от идейно-
естетически принципи)

Организация на музикалната реч 
на композитора

Система на музикалния език

Мироглед и светоусещане на 
композитора

Обществен мироглед

Метод на композитора -

6  Адлер изказва мнението, че философията на музиката е именно една от науките, които 
биха могли съществено да допринесат за изучаването на музикалното изкуство (за 
повече информация вж. Adler 1919).
7  В чисто философски смисъл „субективно“ и „обективно“ обикновено функционират 
посредством диаметрално противопоставяне. Идеята на Адлер за двете понятия като 
начала по-скоро следва да се тълкува като достояние на музикалната философия.
8  Въвеждам този директен паралел с цел да представя до каква степен за около 60 години се 
е развила концепцията за ролята на обективното и субективното като стилообразуващи 
фактори. Цитираната публикация на Арнаудова съдържа елементи на обзорност и стъпва 
на идеята за функционирането на тези две понятия като градивни единици на стила. 
За Арнаудова „Стилът на композитора се разглежда [...] като взаимодействие между 
целия комплекс от стилообразуващи фактори от „обективен“ и „субективен“ характер“ 
(Arnaudova 1981: 17).
9  Вж. (Arnaudova 1981: 17).
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Приведената таблица провокира размисли относно обосновката на 
Арнаудова особено що се отнася до категорията „обективно“. При това 
от авторката се налага уговорката, че действието на обективните фак-
тори се „пречупва“ през субективните и участва във формирането на 
стила на композитора „опосредствано“, т.е. визира се моментът на сът-
воряване на едно музикално произведение. И оттук се стига до въпроса 
как заложените параметри на обективното и субективното могат да се 
изследват успешно, за да доведат в крайна сметка до изясняване на тях-
ната стилообразуваща функция. Отговорът предполага да се вземат под 
внимание няколко момента.

Доколко можем да говорим винаги за системата на музикалното ми-
слене като обективен фактор? Историята на музиката изобилства от 
примери за това как новият тип мислене дълго време не може да се ос-
ъзнае като обективно съществуващ в момента на възникването му. 
Понякога са нужни много години, за да се случи обективизацията му, но в 
момента на възникване на стила, за обективно се счита мисленето, ут-
върдило се на база на предходните епохи. В този ред на мисли особено ин-
тересен е преходът от полифоничен към хомофонен тип мислене. 

Как, кога и при какви условия системата на музикалния език може 
да се разпознае като чисто обективна? Съпътстващите възникване-
то на всеки стил зависимости между индивидуалните способности на 
твореца и възможностите на неговото съвремие, както и вътрешните 
взаимовръзки с предшестващото го историческо развитие насочват и 
към друг важен момент – необходимостта от изясняване на релацията 
стил – време. Важността на този проблем нараства и поради  факта, че 
„Предметите на културата и въплътените в тях смисли [...] съществу-
ват обективно, но в същото време предполагат индивидуални субекти (с 
техния субективен свят) и колективни субекти. Именно субектите съз-
дават предметите на културата и техните смисли. Обективните сми-
сли, в т.ч. и тези смисли, които все още не се осъзнават от никой, могат 
да съществуват само дотолкова, доколкото има субекти, способни да ги  
разкрият, да ги направят собствено субективно достояние. [...] ако та-
кива субекти по някакви причини не съществуват [...], обективността 
на предметите на културата се превръща в обективност на физически-
те вещи, а техните обективни смисли се изгубват“ (Novaya filosofskaya 
entsiklopediya 2010). Още един довод в подкрепа на идеята за изучаването 
на стила в контекста на времето е характерният му „жизнен цикъл“ – 
от зараждането, през утвърждаването, разцвета и упадъка му. Във всеки 
един от тези етапи т.нар. обективни стилообразуващи фактори имат 
различна интензивност и влияние върху стила.

Понятието „обществен мироглед“ пък би трябвало да предполага 
специално фиксиране и систематизиране на възгледите на общество-
то, а предвид факта, че обществото е съвкупност от отделни субекти, 
една такава процедура е обречена на провал, тъй като е ясно, че не може 
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да съществува единен обобщен обществен мироглед, а минимум няколко 
типа нагласи в обществото.

Не по-маловажен по значение е и въпросът, касаещ функционирането 
на стила като „начин на изразяване“ (интерпретацията). Двете фунда-
ментални значения на стила – като „начин на писане“ и „начин на изразя-
ване“ (Dimitrova 2021: 25) – всъщност са базата, на която и до днес стъпва 
разбирането на стила. И ако на процеса на композиране на произведение 
са посветени многобройни публикации, разглеждащи ролята на обектив-
ните и субективните стилообразуващи фактори, то относно интерпре-
тацията тази тема остава не толкова интензивно изследвана10. А най-
важното условие за битието на стила според мен е функционирането му 
едновременно и в двата типа на реализация – като писмен артефакт и 
като интерпретационен акт. Съпоставянето на „обективно – субектив-
но“ в процеса на написването на едно произведение и в процеса на „прочи-
та“ на това произведение би осветлило до голяма степен значението на 
това отношение за формирането и развитието на музикалния стил.

Всички тези въпроси акцентират само върху най-фрапиращите про-
тиворечия, произлизащи от една на пръв поглед ясна за всички особеност 
на  изкуството (в това число и музикалното), която се проектира в целия 
си спектър в стила и която според мен трябва да фигурира в трактува-
нето на субективното и обективното като стилообразуващи фактори, 
а именно – необходимо условие за съществуването и осъзнаването на 
едно произведение на изкуството като такова е процесът на негово-
то възприемане. Този психически процес, наричан още „сетивно позна-
ние“, се характеризира с висока доза субективност11. „Почти е излишно 
да се подчертава, че типовете слушатели не се срещат в химически чист 
вид. Те безусловно не са защитени от универсалния скепсис на емпирич-
ната наука, проявяващ се по отношение на типологията, особено психо-
логичната.“ (Adorno 1962: 11-12) За да се обективизира в голяма степен 
възприятието, е необходимо по някакъв начин да се универсализира проце-
сът по предаване и приемане на информацията (от композитора към пуб-
ликата), което изисква натрупване на голям брой, осъзнати еднозначно от 
възприемащите музиката, информационни единици. Възникването на нов 
музикален стил не предполага задължително наличието на осмислените 
като обективно съществуващи естетически критерии, мироглед и сис-
тема на музикалното изкуство, т.е. не е задължително композиторът да 

10  Тук имам предвид конкретно изследване на интерпретацията като част от теорията 
за стила.
11  По повод на различните видове възприемане на музика от публиката Адорно 
разграничава няколко групи слушатели, като се започне от групата на професионално 
подготвената публика и се стигне до тези, които напълно не разбират отношенията в 
музикалния материал. Както сам той отбелязва: „Да се отделят характерните типове 
отношения, характерните модуси на реакцията е по-важно от логическата коректност 
на класификацията“ (Adorno 1962: 13).



392

борави с информационни средства, които се възприемат от аудиторията 
недвусмислено. Ето защо е много трудно обобщено да се говори за обек-
тивни стилообразуващи фактори, участващи „опосредствано“ по израза 
на Арнаудова във формирането на стила, пречупени през субективната 
специфика на композитора.

Важен момент за обективизацията на стилообразуващите фактори 
е и нивото на музикалната наука. Всяко музикално явление, фиксирано и 
изследвано като такова от музикознанието, придобива висока степен на 
обективност, тъй като всяка наука по същността си е обективна.

От всичко, казано дотук, става ясно, че огромният проблем се крие в 
значението, което придаваме на обективните фактори или по-точно ка-
зано на интерсубективните фактори на стилообразуването. Тук отново 
се сблъскваме с известна едностранчивост на трактовката за същност-
та на музикалния стил. За да се избегне този момент, според мен, отно-
шението „субективно – обективно“ трябва да се разглежда както всички 
останали стилови елементи като „функция на времето“, тъй като спрямо 
него всяко от понятията придобива свои показатели в различни етапи от 
развитието на стила. Второто важно условие е това отношение да се 
разглежда в едновременност както по отношение на стила като „начин 
на писане“, така и на интерпретацията. Това би помогнало да се проследи 
спецификата на проявление на субективното и обективното във всички 
форми на репрезентация на стила.
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Summary
 
One of the most essential questions determining the essence of style, which gets 
manifested in the process of creation and represents it at all levels of musical art, 
is the synthesis between the objective and the subjective. The issue of what is 
paramount as far as style is concerned, namely objective factors or a creator’s 
individuality, has fascinated a number of philosophers. Over the years, there have 
been some dramatically opposing interpretations on this topic. The famous words 
of George-Louis Leclerc de Buffon: “In fact, style is the person” that proclaim 
the subjective factor and Eduard Hanslick’s thesis that “style pertains to the 
concepts really grounded solely in the objectiveness of artistic work” illustrates 
two totally opposite viewpoints. This paper surveys the problems dealing with the 
interaction of the subjective and the objective in style formation, plus its subsequent 
development and establishment in musical culture. The research problematizes 
given aspects of today’s widespread conceptions of the objective in the context of 
stylistic issues by highlighting some contradictions related to the interpretation of 
musical thinking, musical language, and social world perception as objective style-
forming factors as well as the perception of music as a process directly bearing 
on the objectification of musical-aesthetic tastes.
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Абстракт: Настоящият текст се основава на някои научни публикации2 и техните дости-
жения по отношение на влиянието на познанието и естетическите очаквания на аудито-
рията върху въздействието на изкуството през призмата на съвремието. Разгледаните 
текстове представят част от изследванията по темата, като разкриват гледните точ-
ки на различни автори. Мотивът за така формулираната тема се обуславя главно от ак-
туалните изследователски интереси върху взаимоотношението между изкуство и обще-
ство. Може да се твърди, че темата не губи актуалността си и трудно би могла да се 
изчерпа. 

Ключови думи: възприятие, реципиент, художествена творба, рефлексия, естетически 
вкус, чувство, внушение 

Keywords: perception, recipient, work of art, reflection, aesthetic taste, feeling, suggestion

Качествената разлика между изкуство и наука
не позволява науката да се превърне в инструмент

за познанието на изкуството 
(Adorno 2002: 379)

Познанието като фактор в изкуството
Понятието „изкуство“ синтезира в себе си различни прояви на худо-

жествено творчество и има широк смисъл. По тази причина е възможно 
да се открият множество интерпретации на дефиницията за изкуство в 
различен контекст. Изкуство може да назовем различни прояви на твор-
чество, изразено с художествени средства (цвят, звук, слово и т.н.). Може 

1  Aliya Hanse, PhD, is a lecturer of “Interpretation with a Conductor” and “Vocal Ensembles” courses at Prof. Asen 
Diamandiev Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv, as well as a conductor of the Academic Opera Theater. 
Research areas: musicology and music art. She is also a conductor of choirs. 

E-mail: aliya.hanse@abv.bg
2  Сред тях могат да се посочат: Естетизация на емоциите в изкуството от Силвия Борисова; 
Феноменът „Съвременно изкуство“ от Николина Делева; Социални измерения на изкуството от 
Мариана Каприева, Конфликтът на естетическите ценности в съвременното изкуство от Михаела 
Поп и др. (бел. авт.).
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да се разгледа като придаване на форма на чувствата, светоусещането, 
мирогледа и пр. на твореца, разкриване на вътрешния му свят и внушаване 
на ценности и естетически вкус. Чрез изразните средства на вида изку-
ство творецът трансформира реалността и пресъздава образи, които са 
плод на въображението, чрез което предизвиква определени емоции. Сред 
авторите, върху чиито научни публикации се основава настоящият текст, 
е Мариана Каприева, която във връзка с потребностите на реципиента и 
авторовата идея в произведение на изкуството отбелязва, че: „произве-
дението, въплътено в материала и изразено с езика на конкретното изку-
ство, влиза във взаимоотношения със системата от човешки потребно-
сти. Като резултат от този процес произведението може да получи ново 
значение, несъвпадащо отчасти или изцяло с това, което е вложил в него 
авторът“ (Kaprieva 2014: 77). За да бъде разбрано посланието на твореца, 
възприемащият се нуждае от „настройка“. Както е казал Гьоте: „Човек 
вижда толкова, колкото знае“. Очакванията на публиката се основават на 
способността да се възприемат изразните елементи чрез сетивата и об-
разно-емоционалната памет, които своевременно се сравняват с предва-
рително съхранени знания и опитност за естетическа перцепция, форми-
рани в съответния културен контекст. В този аспект изкуството може 
да се разглежда като генератор на идеи и емоции у възприемащия в исто-
рическите, философските, естетическите и културните условия, в които 
е поставен. На базата на тях степента на съвпадение между очакваното 
и ново възприетия модел може след това да генерира резултат, който да 
бъде допълнително обработен – съзнателно или не. В същото време тези, 
които изпитват по-голяма наслада от дадено произведение на изкуство-
то, невинаги са тези, които го разбират най-добре. Според Имануел Кант: 
„За да различим дали нещо е красиво или не, отнасяме представата не чрез 
разсъдъка към обекта с цел за познание, а чрез способността за въобра-
жение (може би свързана с разсъдъка) към субекта и неговото чувство на 
удоволствие или неудоволствие“ (Kant 1980: 77). 

Всяко произведение на дадено изкуство може да се разгледа като на-
чин на изразяване, давайки воля на чувствата на автора си и като импулс 
за провокиране на чувства в публиката. Очевидно всеки продукт на из-
куството е и двете, но може да бъде напълно подходящ като израз, а не 
като стимул за чувство или обратното – може творецът да остане раз-
очарован и все пак да предизвика силни емоции и чувства у възприемащия. 
Неразривната връзка между изкуството и познанието може да се разгле-
да в различни аспекти. В зависимост от аспекта на разглеждане на про-
блема, познанието може да се свързва с различни естетически, социални, 
културни, художествени и пр. фактори в изкуството. Същевременно опре-
делени твърдения биха могли да провокират противоречия, без да губят 
релевантността си. Ако разгледаме изкуството като обект на познание, 
то формата, в резултат на която човек изгражда лично отношение към 
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обекта, се свързва с възприятието. Тук е важно да се отбележи, че то не 
се влияе от познанието за средствата и технологията на възприемания 
продукт. При възприемане на изкуството се активизира чувственото или 
сетивно познание, а не рационалното. Формирането на естетически чув-
ства при възприемане на художествено произведение се обуславя от взаи-
модействието между познанието и личната оценка на реципиента вслед-
ствие на естетическото преживяване. Предвид факта, че понятията за 
дадено изкуство се формират на базата на опита от предшестващите ги 
художествени произведения, то пътят на художественото познание пре-
минава от сетивното възприятие, през образно-емоционалната памет, 
към анализа и синтеза на интелектуалното познание. Възприемането на 
естетическите качества на произведенията на изкуството зависи от 
множество фактори. Възприятието се свързва с познанието и опита, по-
лучени по пътя на съзнателната преработка на информацията от заобика-
лящата ни среда. Не може да се търси тъждество между познаване на ис-
тината и реалността, и оценяване на красотата в изкуството. До голяма 
степен индивидуалното възприятие се влияе от асоциативната функция 
на изкуството. Асоциациите могат да бъдат максимално конкретни и раз-
лични при различните реципиенти. Те са свързани с когнитивните умения 
на човека, за когото може да се твърди, че степента на възприемане на 
художествена творба зависи от това, което е преживял и което знае/
познава. 

По отношение на пътя на произхода на изкуството Андрей Коралов 
описва следната последователност: „… в труда се изгражда човешкото 
съзнание. Чрез съзнанието се разкриват възможностите за оценка на 
предметите и явленията от действителността, оформя се и естетиче-
ското отношение. Естетическото отношение предизвиква създаването 
на образните представи“ (Koralov 1975: 55). Ако произведение на изкуство-
то не носи познание за реципиента, макар и непреднамерено, то внушение-
то не достига до неговото възприятие. Следователно реципиентът въз-
приема, разбира и цени изкуството, за което е подготвен, изкуство, което 
изпълнява предназначението си и има способността да упражнява своите 
функции по отношение на този реципиент. 

Когато говорим за познание, знаем, че активната страна се свързва 
със субекта на познание и пасивната – с обекта. Познавателният про-
цес представлява взаимодействието между двете страни. Представата 
за понятието на възприетото се основава на съответствието меж-
ду рационалното и емоционалното в личните виждания на реципиента. 
Естетическата наслада от възприемането на произведение на изкуство-
то не е вследствие от какъвто и да е преднамерен интерес и реципиен-
тът възприема изкуството, без да се ангажира с понятието за него.
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Ролята на познанието и рефлексията при възприемане на произве-
дения на изкуството 
Произведенията на изкуството са предмет на рефлексията, пряко 

зависима от когнитивните възможности. Извличането на художествени-
те образи в дадено произведение се свързва именно с рефлексията, вслед-
ствие на художественото възприятие. Рефлектиращата способност на 
възприятието играе водеща роля при осъществяване на познавателната 
функция на изкуството. С други думи, удоволствието, получено от есте-
тическата наслада, се базира на рефлексията, а не на простото сетивно 
усещане. За мерило на рефлексията може да се счита единствено личната 
духовна потребност на реципиента, която същевременно не може да се 
разгледа откъснато от общочовешките потребности и ценности. „Ако по 
Кант (1993) красотата в природата е „едно красиво нещо“, а красотата 
в изкуството е „една красива представа за нещо“, то може да се каже, че 
съвременната култура на образа и виртуалните реалности генерира един 
следващ слой в развитието на естетическата рефлексия на хората, жи-
веенето в един свят на „представи за красиви представи.“ (Borisova 2019: 
150)

Съждението на вкуса „определя обекта с оглед на удоволствието и на 
предиката на красотата независимо от понятия“ (Kant 1980: 95). В Критика 
на способността за съждение Имануел Кант отбелязва също, че: „Между позна-
вателната способност и способността за желание се намира чувството 
на удоволствие, така както между разсъдъка и разума се намира способ-
ността за съждение“ (Kant 1980: 49). Познание, получено вследствие от 
наличието на чувство на удоволствие от контакта с изкуство, без да се 
основава на понятия, се отнася до естетическата преценка на възприето-
то. Преценка, която предхожда чувството на удоволствие (хедонистична 
функция на изкуството), би могла да бъде интелектуална, но не и естети-
ческа. Същевременно самият естетически вкус може да се определи като 
интелектуално качество. Както бе споменато по-рано, реципиентът въз-
приема изкуството естетически без предварително понятие за обекта. 
От тази закономерност произлиза субективната основа на естетическо-
то възприятие. Естетическият вкус или преценката за естетическата 
стойност на даден художествен обект се изгражда чрез досега с про-
изведения на изкуството. Съответствието между предназначението на 
обекта на изкуството и средствата, чрез които се реализира, формират 
стойността и художествените качества на самия обект. Естетическото 
преживяване и познанията за контекста, в който може да се постави ху-
дожественият обект, определят степента на субективност на възприя-
тието. Досегът с произведения на различни изкуства допринася за раз-
витието на естетическия вкус, усещането за красота, разширяването и 
обогатяването на познанията на реципиента в различни аспекти. 

Реципиентът интерпретира значението на възприетото от даде-
на художествена творба въз основа на своя културен произход и лични 
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житейски преживявания. Взаимодействието между реципиента и худо-
жественото произведение като обект на познание протича субективно 
и специфично при различните изкуства. Така например литературата ак-
тивизира представите, емоциите, въображението и логическото мисле-
не, докато изобразителните изкуства въздействат директно върху сети-
вата, но също така провокират интелекта, въображението и емоцията. 
Музиката в частност притежава силата да пресъздава в дълбочина слож-
ни човешки взаимоотношения, вътрешния свят на личността, състо-
янията на природата и човека в най-тънките нюанси на техните проя-
ви. Изкуството отразява отношението на самия творец към света. Чрез 
произведенията на изкуството творците могат да внушат нееднозначно 
отношение към пресъздаденото от самите тях. Нововъведенията в изку-
ството от средата на ХХ век са красноречив пример за настъпване на 
промяна в подхода на творците към изкуството. Ролята на твореца в из-
куството да пресъздава художествени образи, чрез които да внуши своите 
виждания за естетично с нови средства и техники, предполага нова „на-
стройка“ на възприемащия ги. Естетическите ценности се проявяват по 
различни начини, но те имат своето универсално съществуване. Различия 
могат да се открият по отношение на техните проявления, а не в самите 
ценности. 

Ролята на познанието при възприемане на произведения на музи-
калното изкуство 
Заедно с промяната в обекта се променя и познанието за него: „Но хо-

рата виждат нещата в зависимост от „разположението“ си. Гледната точ-
ка на всеки е правомерна. Важно е да успее да я наложи на другите“ (Grigorov 
2007: 85). Познавателната функция на музиката е свързана с многообрази-
ето от идеи и тяхното художествено претворяване. Богатството от из-
разни средства в музиката създава условия за изграждане на многозначни 
образи, чрез които авторите изграждат и оформят съдържанието в му-
зикалните творби. Същността на музиката се състои именно в способ-
ността ѝ да изразява в детайли разнообразието от човешки състояния, 
идеи и емоции. Често се представят различни гледни точки към едно и 
също явление, което рефлектира върху познавателния аспект на пресъз-
даденото. Слушателят по-скоро съпреживява пресъздаденото и на базата 
на натрупаните познания и ценности, обогатява своя мироглед и култура. 
Следователно познанието, което възприемащият може да получи от даде-
на музикална творба, се подлага преди всичко на емоционална преценка. По 
отношение на чувствата, които изкуството предизвиква във възприема-
щия, Иполит Тен в своята Философия на изкуството отбелязва, че: „В дейст-
вителност хората могат да разберат само чувства, аналогични на тези, 
които самите те изпитват. Останалите чувства, колкото и добре да са 
изразени, никак не им въздействат; очите гледат, но сърцето не чувства, 
и очите веднага се обръщат на друга страна“ (Ten 2002: 41). 
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Компонентите, по които отличителните белези на различни изку-
ства, произведения на изкуството, творци и пр. притежават сходни ха-
рактеристики, най-често се отнасят до идеологията и предназначението 
им. Познанието за тях неминуемо влияе върху възприятието. Това води до 
изграждане на вкус, предпочитания и чувство на удовлетворение от разби-
ране на художествената форма и съдържание. В контекста на сходствата 
между различните изкуства проблемът се разглежда отвъд средствата 
за художествено изразяване. В съвременните изкуства се провокира су-
бективизмът, който по начало е в основата на създаваните художествени 
творби. Многозначността и противоречивата природа на произведенията 
на изкуството от съвремието стават предпоставка за множество въз-
можни тълкувания и различни интерпретации. Оценяването на естетиче-
ските стойности на дадена художествена творба от публиката е далеч 
от познанието за изразните средства и езика на конкретното изкуство. 
Познанието, което реципиентът получава чрез музиката, може да достиг-
не до онези, които са способни да пречупят възприетото през собствено-
то си светоусещане и чрез него да изпитат определени чувства и емоции. 
Вследствие на това фокусът се измества от разбирането на музиката 
към умението да бъде съпреживяна от реципиента. В своето изследване 
в контекста на съвременното изкуство Михаела Поп посочва, че езикът 
като средство за култура е основното средство за комуникация на духов-
ни и естетически ценности, свързани с човешкото съзнание и душевност. 

В съвремието връзката между изкуство и общество протича в дина-
мични условия, които оказват своето влияние върху естетическите моде-
ли. Социалният фактор в изкуството измества фокуса от неговите есте-
тически, художествени, познавателни и културни измерения. В началото на 
ХХ век се появява тезата за края на изкуството като „край на приоритет-
ната му роля в духовната култура на съвременното общество“ (Angelov 
2005: 218). С развитието на средствата за масова комуникация и инфор-
мираност в съвремието се заличава връзката между естетическия вкус 
и моралните ценности в преценката на реципиента за художествената 
стойност на произведенията на изкуството. Така нареченото модерно из-
куство „хвърля мост към тривиалните страни на живота; то все по-често 
посяга към евтините ефекти, сензационната новост, самоцелната развле-
кателност и клоунадата“ (Angelov 2005: 219). Големият брой реципиенти на 
масовата култура заличават същността на самото изкуство. Например 
качествата на някои музикални образци, които се комерсиализират и зали-
ват медиите, не се поставят под въпрос, а самите реципиенти се превръ-
щат в пасивни субекти. Вследствие от насърчаването на тривиалността 
познавателният фактор в изкуството остава на заден план. Водещо зна-
чение придобива достъпността и лесната възприемчивост на произведе-
нията в съзвучие с идеята за изкуството като средство за комуникация. 

За твореца в изкуството свободата представлява водещ фактор 
при внушаване на характера, посланията и естетическите модели в 
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художествените произведения. Свобода, която се базира на достатъчно 
широки познания и граници, в които да бъде проявена. В противен случай 
би се допуснало влияние на външни фактори върху пресъздаваното чрез ху-
дожествения израз. За да се предотврати въпросът за това, кое е есте-
тическо и кое – не, би било уместно моралът, ценностите и разбиранията 
на обществото да бъдат продиктувани от културата и изкуството, а не 
да се търси художественост там, където не може да се открие на база-
та на познанието и естетическия вкус. В случай, че изкуство се създава 
по поръчка, за да задоволи предварително поставени вкусове, и комерси-
алното измества художественото, познанието като фактор губи своята 
релевантност. 

В резултат на промените в отношението към изкуството, комерси-
алната масова култура в света на музиката нарушава потребността от 
изразяване на духовни ценности. Но ценностите, както и потребността 
от духовно общуване в обществото чрез изкуство, са фундаментални за 
самия човек и не могат да се изгубят задълго, тъй като са универсални и 
исторически. Онова, което може да се промени и е нормално да се променя 
от време на време, е естетическото проявление на изразеното, неговият 
индивидуален израз. 
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Summary 

The reception of art is a two-sided process of act – creation and perception/
reproduction. The works of art can be seen as a way of expression, giving free 
reign to the feelings of its author or as an impulse to provoke feelings in the 
recipient. Obviously, any product of art is both, but it can be perfectly appropriate 
as an expression, not as a stimulus for feeling or vice versa – the author may 
remain disappointed and still cause strong emotions and feelings in the recipient. 
Through the expressive means of art, the art creator transforms reality and 
recreates images that are the fruit of imagination, through which he evokes certain 
emotions and feelings. Art can be considered as a generator of emotions in the 
recipient in the historical, philosophical, aesthetic and cultural conditions in which 
he is placed. Based on them, the degree of coincidence between the expected and 
the newly adopted model can then generate a result that can be further processed. 
Aesthetic categories of art are fundamental and cannot be lost for long, as they are 
universal and historical. What can change and is normal to change occasionally is 
their manifestation, their individual expression.
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кументи текстът представя доайена на софийските международни музикални фестивали 
в контекста на новите, силно конкуретни условия. Като част от Календара на културните 
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при ежегодния мониторинг.
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В първите две десетилетия след създаването си през 1970 Софийски 
музикални седмици са единственият международен музикален форум за столи-
чани, „Фестивалът за България и за света“ (Docheva 2001: 8) – очакван от 
публиката и обгрижван от институциите. След демократичните промени 
в края на миналия век и особено в началото на новото хилядолетие ситу-
ацията се променя. Средата е динамична и в световен план, културният 
пейзаж се обогатява непрекъснато с многобройни и различни по характер 
фестивали, които все по-активно излизат на международната сцена, пре-
нареждайки картата на авторитетните събития. На този фон се увелича-
ват съпоставките между програмирането, начина и размера на финанси-
рането на доскоро ползващия се с репутацията на най-популярен в Европа 
български фестивал с форуми от подобен ранг зад граница. Като посочват, 

1  Diana Danova-Damyanova, PhD, is an Assistant Professor at the Department of Music, Institute of Art Studies, Bulgarian 
Academy of Sciences. Research fields: contemporary music festivals, preservation of cultural heritage, Bulgarian folk 
music from the Kazanlak region. She is the author of the book: Musica Nova in Bulgarian Music Culture (2009). Her 
articles are published in different scientific journals and periodicals (Art Readings, Academic Spring Readings, Bulgarian 
Musicology, Bulgarian Folklore, etc). 

E-mail: diana_d91@abv.bg
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че конструкцията на Софийски музикални седмици е сходна с фестивалите в 
Берлин, Букурещ, Тирана, Будапеща и други, организаторите подчертават 
фрапиращите бюджетни разлики, налагащи откази на примамливи пред-
ложения от световноизвестни изпълнители и състави заради високата 
стойност на техните участия. В този период Софийски музикални седмици са 
изправени пред предизвикателствата и от нарастващата местна конку-
ренция. Новите фестивали (не само музикални) в България и конкретно в 
столичния град буквално се роят, а към тях се добавят и все по-многоброй-
ни събития, организирани извън фестивалните афиши.

Вписване в общите евроинтеграционни процеси
Годината 2007 е динамична и важна в различни отношения. В общест-

вено-политически план е натоварена със специален смисъл, защото бележи 
приемането на Република България в Европейския съюз с всички произтича-
щи от това последствия и влияния в икономически, социален и не на послед-
но място – в културен аспект. Вписването на българската култура в евро-
пейския контекст, адаптирането към новата силно конкурентна пазарна 
среда, необходимостта от дългосрочно програмиране, създаване на парт-
ньорства и осмисляне на международната маркетингова система са цели, 
поставени в основата на перспективи и стратегии. С ново ръководство 
– проф. Пламен Джуров и Момчил Георгиев, току-що поело щафетата от 
проф. Димитър Тъпков, изправен пред различни отговорности и допълнен с 
ново съдържание, отваря нова страница и най-старият столичен междуна-
роден музикален фестивал. Следващите издания на Софийски музикални седмици 
са подвластни на водещи събития, обвързани с българската евроинтегра-
ция и съобразени с директиви на изпълнителните органи на общността2. 

По тези причини 2007 година е подходяща за времеви „срез“ на сто-
личната фестивална ситуация. Активните участници в полифоничния зву-
ков пейзаж тогава са Новогодишен музикален фестивал (от 1986), пролетно из-
дание на Празници на изкуствата Аполония (от 1994), Софийско музикално лято 
(от 1995), Салон на изкуствата (от 1996), Австрийски музикални седмици (от 1996), 
Великденски оперен фестивал (от 1997), Международен фестивал за съвремен-
на клавирна музика ppIANISSIMO (от 1998), AmBul – фестивал на американска-
та и българската музика (от 1998), Европейски музикален фестивал (от 2001), 

2  Така например 2009 е определена от Европейската комисия за година на творчеството 
и иновациите, което е отбелязано и в общата програма на Софийски музикални седмици. С 
генерални посвещения в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападния регион за 
Европейска столица на културата през 2019 са четири поредни издания (2011, 2012, 2013, 
2014), като подготовката за тази амбициозна цел се открива в отчетни документи 
още от 2010. „Европейски столици гостуват на София“ е мотото на 48-ия фестивал 
през 2017, с гастроли на музиканти от Париж, Брюксел, Виена, Люксембург, Варшава, 
Лондон. С европейско измерение е и 2018 – годината на Българското председателство 
на Съвета на Европейския съюз, на което са посветени 49-ите Софийски музикални седмици, 
чийто афиш е съобразен със специалния приоритет за 2017–2018 „София – град-домакин на 
председателството на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 година“.
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Фестивал на изкуствата Борис Христов (от 2005), Тук/Сега – фестивал за 
нова музика (от 2006), Дни за нова музика Звук и връзка (от 2007), Великденски 
фестивал на съвременната камерна музика (единствено издание 2007), Изкуството 
на барока (от 2007). Форумите са с различна насоченост и обхват, пред-
ставящи старинна или съвременна музика, мултижанрови или с фокус вър-
ху камерното творчество. Някои от тях се раждат именно в годината на 
приемането на България в европейското семейство, други се реализират 
еднократно, трети съвпадат по времето си на провеждане със Софийски 
музикални седмици3. С част от тях се организират и съвместни дейности. 
Подобна колаборация между фестивални събития, които обединяват ресур-
сите си за по-стойностни програми и привличане на повече публика се 
наблюдава в първите години на новото хилядолетие, но в практиката на 
Софийски музикални седмици съществува още в края на миналия век, когато в 
календара им е вплетен първият български фестивал за съвременна музи-
ка Musica Nova-Sofia (1993). Включването в XXIV издание на Софийски музикални 
седмици на сегмент със съвременна музика (фестивал във фестивала) е в 
синхрон с актуалните международни тенденции, които следват като пъл-
ноправен член на Европейската фестивална асоциация (от 1982).

Неравномерната интензивност на столичния концертен живот
В разглеждания период все по-настойчиво на различни равнища се ко-

ментира проблемът за стихийността на концертния живот в София (от-
белязван неведнъж с критичен тон през 90-те години на миналия век от 
тогавашния директор на Седмиците Петър Ступел). Проф. Тъпков също е за-
грижен за пренасищането и раздробяването на публиката – особено осеза-
телно в края на концертния сезон, и се договаря с ръководството на Musica 
Nova-Sofia фестивалът за съвременна музика да започва след приключването 
на Софийски музикални седмици4. Опитите за преодоляване на натрупването на 
културни прояви по едно и също време не постигат съществени резулта-
ти и през 2007 анализаторите определят ситуацията като „всеки вкус – 
със свое събитие“ (Goleminov 2007: 8), плод на идейни реализации на малки 
кръгове от съмишленици със сходни естетически позиции, адресирани към 
аудитория, която е крайно число.

Болезненият проблем за синхронизацията на концертите не е разре-
шен и в началото на второто десетилетие – той е констатиран и дефини-
ран в изводите от целевите експертни наблюдения на културните прояви в 
Столичната община през 2012–2013: „Събитията са разпределени неравно-
мерно по сезони – почти липсват големи фестивали през есента и зимата“ 
(Tomova, Andreeva, Kutin 2013: 41). Прогресивното увеличаване на проявите 

3  Вж. напр. (Dzhurov 2007: 129), където авторът отбелязва, че през юни 2007 в София 
едновременно се провеждат четири фестивала.
4  Протокол № 1 от заседание на Съвета на дарителите, 27 март 2000, л. 2-3 [Arhiv na 
fondatsia MF Sofia Music Weeks].
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ескалира до степен, в която количеството им е невъзможно да се проследи. 
Така например през 2012 година във връзка с експертни проучвания се дос-
тига до извода, че никой не знае колко са фестивалите в България, защото 
се оказва, че Националният статистически институт не събира данни за 
тях (Butsev 2012: 10). Големият им брой и липсата на систематизирана ин-
формация и координация затруднява финансовата подкрепа от държавата, 
отразява се на разпределението на средствата между множество съби-
тия чрез определянето на символичното „на всекиго по нещо“. 

Някои експертни документи
В този период на експоненциално нарастване на културните празнич-

ни прояви на управленско ниво се предприемат редица мерки за проучване 
на реалната ситуация и за подобряването на координацията между инсти-
туциите. През 2009 за първи път се инициира създаването на съвместна 
работна група между Министерството на културата и Националния ста-
тистически институт с граждански и творчески организации. Сред на-
белязаните задачи са включването на извадката Фестивали в рамките на 
националната статистика, както и изработването на регистър за кате-
горизация на фестивалите. Предвижда се категоризираните в най-висока-
та степен на оценка да получават най-сериозна подкрепа както от стра-
на на държавата, така и от общините, а към тях да се насочват и бизнес 
спомоществователите (Butsev 2012: 10). 

За отразяване на актуалното състояние на културната среда – сто-
лична и регионална, се изработват серия експертни документи, съдържащи 
анализи и изводи, стратегии и перспективи (особено активно след 2010)5. 
Извършва се мониторинг на различни по характер събития за очертаване 
на профила на форумите на културните и творчески индустрии в столица-
та. През 2011 година е направен опит за начало на каталогизация на фес-
тивалите. Фондация Sofia Festivals създава Регистър на многогодишните културни 
събития, провеждани на територията на Столична община. Наблюдавани са 
различни показатели, сред които: профил на събитието (жанр, първо изда-
ние, периодичност, брой издания до 2010 година, места на провеждане, дос-
тъп, билети), програмна селекция и други. За съставянето на регистъра са 
картографирани около 140 фестивални събития, но поради липса на обно-
вяване той не дава пълноценна възможност за проследяване на процесите 
и тенденциите в културния живот на столицата (Tomova, Andreeva, Kutin 
2013: 16, 47). На този етап в ход е и изработване на Национална стратегия за 
култура, възобновяваща усилията по създаване и приемане на подобна дълго-
срочна политическа визия за културното развитие на България, датиращи 
от края на столетието (през 1999 влиза в сила Закон за закрила и развитие на 
културата), която да изведе сектора на изкуствата сред приоритетните 
сфери в българската икономика.

5  Вж. напр. (Sofia – tvorcheska stolitsa 2012; Tomova, Andreeva, Kutin 2013) и други.
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През 2012 е приет документ за бъдещето на столичния град с десе-
тгодишен хоризонт – Стратегия за развитие на културата в София 2013–2023, сред 
чиито цели е София да се заяви и утвърди като привлекателна културна 
дестинация. Някои от дебатите във връзка с подготовката на дългосроч-
ната столична програма се провеждат в рамките на 43. МФ Софийски музи-
кални седмици (Дискусия за делегираните бюджети, Обществено обсъждане 
на изпълнителските изкуства в бъдещата Културна стратегия на столи-
цата и други). 

Календар на културните събития на Столична община 
Софийски музикални седмици ежегодно заемат ключово място в Календара 

на културните събития на Столична община – програмата за финансова подкре-
па на значимите творчески прояви, структурирани в няколко категории. 
Кандидатства се отделно за всяко поредно издание, като за целта е не-
обходимо фестивалът да съответства на комплекс от изисквания. Така 
например в приетия с Решение № 42 на Столичния общински съвет от 9 
февруари 2012 Календар на културните събития в София Софийски музикални седмици 
са категоризирани в Раздел 3: Културни прояви с национално значение. В края на 
същата година с експертна цел са анкетирани 76 фестивала от цялата 
страна, 25 от които проведени в София. Резултатите, базирани на попъл-
нените анкетни карти, са публикувани през 2013 в Календар на културните съ-
бития в Столична община. Реалности, проблеми, перспективи (Tomova, Andreeva, Kutin 
2013). Обществена дискусия по Културния календар на София е включена в 
съпътстващата програма на 44 Софийски музикални седмици.

Моделът на Софийски музикални седмици в общия профил на фе-
стивалните събития

Наблюдаваните от експертите компоненти и направените в посо-
чения документ (Tomova, Andreeva, Kutin 2013) изводи за преобладаващия 
тип фестивали са удобен инструмент за очертаване на специфичния мо-
дел на най-дълголетния столичен музикален форум чрез ситуирането му в 
цялостната културна панорама. След анализ на програмното съдържание 
и основните характерни белези на Софийски музикални седмици до момента на 
оповестяване на данните от проведените анкети (2012–2013), съпостав-
ката с обобщения профил на събитията и тенденциите във фестивалния 
живот показва някои сходства, но изпъкват и качества, доказващи в раз-
лична степен неповторимостта на най-стария столичен фестивал, които 
заслужават специален коментар. 

В част от систематизираните категории Софийски музикални седмици са 
в групата на доминиращите прояви – от самото си създаване те са музи-
кален, за художествена (класическа) музика, изпълнителски („на живо“ пред 
публика), международен фестивал за професионално изкуство. По крите-
рия „юридически статус“ (Tomova, Andreeva, Kutin 2013: 21) също са сред 
най-многобройните тогава софийски фестивали, съществуващи като ор-
ганизация с нестопанска цел, регистрирана в частна полза (сдружение или 
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фондация). Що се отнася до „устойчивост и традиции“, те определено се 
различават от общия профил с над 40-годишната си тогава история, про-
веждани ежегодно без прекъсване, със стремеж към запазване и надграж-
дане на вече установените добри практики. Своеобразието на фестивала 
проличава особено ярко при открояване на специфичните му характерис-
тики съгласно още няколко от наблюдаваните показатели. Анализаторите 
отчитат, че към 2012 година в София и в страната почти не се провеждат 
събития, които стимулират ново творчество, което е в противовес на 
световните тенденции, където „в търсенето на своята уникалност фес-
тивалите възлагат на автори от различни поколения и с различна извест-
ност създаването на нови произведения. Столичните фестивали твърде 
скромно са представени и в опитите да се предлагат нови интерпретации 
на неизвестни досега творби“ (Tomova, Andreeva, Kutin 2013: 33). Въпреки 
че Софийски музикални седмици (с добре познати изключения като Реквием от 
Емил Табаков) не поръчват с договор произведения на конкретни компо-
зитори, в последните години те са сериозен инициатор на сътворяване 
на нови опуси. Особен престиж за авторите е премиерите им да се случ-
ват именно на подиума на авторитетния фестивал. В официалната елек-
тронна страница на Софийски музикални седмици за 2012 и 2013 година, хроно-
логично релевантни на цитираното експертно проучване и подходящи за 
втори темпорален „срез“, са анонсирани по няколко световни премиери на 
творби, специално написани за фестивала – пет през 2012 и седем през 
20136. Софийски музикални седмици се открояват и с ежегодно богатата си 
многопрофилна съпътстваща програма, адресирана към аудитории с раз-
лична възраст, социален и професионален статус, както и с перманент-
ното разкриване на неизвестни пластове от изкуството. Последното не-
пременно трябва да се подчертае, защото с многобройните си първи за 
българската сцена изпълнения на творби от различни стилове и епохи, 
Седмиците попадат в графата „изключения“ от изводите на експертите: 
българските фестивали рядко се обръщат към непознати произведения от 
по-близкото и далечно минало, за разлика от фестивалното програмиране 
по света, което се доближава до „своеобразна художествена археология“ 
(Tomova, Andreeva, Kutin 2013: 32). Проф. Пламен Джуров неведнъж заявя-
ва тази твърдо отстоявана линия в селектирането: „За мен акцентите 
в програмата са произведения, които въобще не познаваме, които носят 
друго звуково обяснение за света“ (Pironkova 2016). 

Мониторингът на Културния календар на Столична община оценява 
високо Софийски музикални седмици. По съответните критерии те са изклю-
чително добре позиционирани сред другите наблюдавани събития. Ето ня-
кои от изводите на Агенцията за маркетингови и социални проучвания 
Алфа Рисърч през 2016: Анкетираните представители на публиката „демонс-
трират много висока удовлетвореност от посещението на обхванатите 

6  Вж. (Sofia Music Weeks 2012, 2013).
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събития от фестивала – средна оценка 9,24 от 10“. Присъствалите и на 
предишно издание в сравнителна перспектива оценяват настоящото 
като по-добро, високи са оценките и на представеното културно съдър-
жание, особено по индикаторите професионализъм на артистите (9,68 от 
10), интересно/стойностно събитие (9,44) и принос за утвърждаване на 
ценности (9,36)“ (Finalen doklad 2016: 83).

В заключение посочвам кратко цифрово изражение на реализацията 
на ежегодните постъпления от субсидиращата програма на Столичната 
община. Например през 2016 организаторите правят следния публичен от-
чет: „Често в последните години се говори за сравнение на ефективност-
та от вложените от СО средства в проявите на Културния календар. Ето 
как стоят нещата за тази година: срещу 30 000 лева столичани получа-
ват 27 концерта, 12 съпътстващи прояви, привлечени са 8 партньора, в 
столичната инфраструктура се връщат 12 000 и се вкарват допълнител-
но 21 000 лв., привлечените от партньори средства са 112 000 лв.“ (Leto 
Chetirideset i sedmo 2016: 1).
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Summary

The dynamic socio-cultural changes at the beginning of the new millennium also 
affect the capital’s festival environment, enriched with numerous forums with 
different profiles. For example, in the year of the accession of the Republic of 
Bulgaria to the European Union, more than a dozen events formed the Sofia 
musical landscape. Through two temporal “cuts” (2007 and 2012–2013) and some 
key expert documents, the text presents the doyen of the Sofia International 
Music Festivals in the context of the new, highly competitive conditions. As part 
of the Calendar of Cultural Events of Sofia Municipality Sofia Music Weeks receive 
consistently high marks in the annual monitoring.
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Abstract: In the article, the specificity of the intonational reconsideration of the Ukrainian national 
anthem in the choral cycle Maidan.2014 composed by Valentin Silvestrov under the impression of the 
Revolution of Dignity is defined. The relevance of the anthem as an integrating factor for Ukrainians 
at the modern stage of the liberation struggle is considered. The influence of the liturgical singing is 
identified that unites the original melody of Mykhailo Verbytsky’s anthem and Silvestrov’s composition.
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The fate of the Ukrainian anthem in the history of national liberation
The history of many nations demonstrates that patriotic music unites people 

in the times of social and political transformations. Its emotional and communica-
tive significance most vividly was manifested in the liberation movements in the late 
of eighteenth–nineteenth centuries. Plenty of patriotic songs of that time became 
later the national anthems of states that gained political and national independ-
ence (French La Marseillaise, Polish Mazurek Dąbrowskiego, Bulgarian Mila Rodino, etc.). 
The national anthem of Ukraine Glory and Freedom of Ukraine Has not yet Perished is in the 
above-mentioned list too. It was created in 1863 on the wave of the actualization 
of the national-liberation ideas of the Spring of nations among patriotic Ukrainians. 
At that time Ukrainians did not possess their state and were oppressed by two 
empires that controlled Ukrainian territories2. Despite the political and economic 
isolation of Eastern and Western Ukraine, in the beginning of 1860s, the Ukrainian 

1  Olha Lihus is a musicologist (PhD) and art critic; Assoc. Prof., Department of Musicology and Musical Education, 
Institute of Arts, Borys Grinchenko Kyiv University. Research fields: theoretical and historical aspects of the Ukrainian music 
of the past and the present in the context of European culture; problems of music genre and style. Author of the books 
(in Ukrainian): Piano Ukrainian Music around the Turn of the Twentieth Century in the Context of European Romanticism 
(2017), Music in Choreography (2021). Award: Laureate of the National Contest of TV and Radio Programs ‘Kobzar Unites 
Ukraine’ (2015).

E-mail: olga-ligus@ukr.net
2  The East of Ukraine was under Russian rule, whereas the West of Ukraine (in particular, Galicia) 
– under Austrian rule.  
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nation started to unite. Symbolically, the authors of the Ukrainian national anthem 
lived in different regions of Ukraine: Pavlo Chubynsky was a poet from the Kyiv 
region, and Mykhailo Verbytsky – a priest and composer from Galicia. Oleksandr 
Zelinsky admits that an anthem musical performance in that time was probably dif-
ferent from its modern solemn sound (Zelinsky 2015: 149). The marking Сantabile in 
the original musical scores provides a basis to consider that this music was con-
ceived as a peaceful elegiac narration that contrasted with the heroic gist of the 
poetic text (Ill. 1). Indeed, the song’s melody is smooth with soft transitions from 
major to parallel minor key. It reveals the connection with the Ukrainian folk song 
and Orthodox church singing that both are the prominent intonational sources of 
Verbytsky’s creative work.

After a range of further editions, the music of The glory and freedom of Ukraine be-
came majestic according to this peculiar characteristic of the anthem’s genre. Its 
heroic sound was consistent with the spirit of the Ukrainian struggle for freedom 
in the twentieth century. This song tempered Ukrainian fighting spirit during the 
Ukrainian War of Independence (1917–1921) and the battles of the Ukrainian Insurgent Army 
(1942–1954). Moreover, the song lived and ‘fought’ together with the Ukrainian na-
tion even after it became the national anthem of independent Ukraine. It was dur-
ing the Revolution of Dignity 2014, when Ukrainians stood in the defense of European 
democratic values. The lines of the anthem We will give up our soul and body for our 
freedom that were sung by the community on Kyiv Maidan, the spotlight, obtained 
a sacred meaning and were spread in all parts of Ukraine as a revolutionary slo-
gan. These turbulent changes in the contemporary life of Ukraine involved also 
Ukrainian intellectuals, in particular, a prominent composer Valentin Silvestrov. He 
composed a choral cycle Maidan.2014 based on the Ukrainian national anthem’s 
melody. This unique case in the history of music, when the national anthem be-
comes the main source of creativity, has not yet been researched in the musico-
logical studies. The specificity of the intonational reconsideration of the Ukrainian 
anthem in Silvestrov’s musical composition is a subject of the further analysis.

Aesthetic and genre-style features of Valentin Silvestrov’s creativity
The name of Valentin Silvestrov (born 1937) is associated with the genera-

tion of artists of the 1960s that was crucial in the history of Soviet Ukraine. In that 
period, the canons of socialist realism were weakened and there was a public de-
mand for a creative initiative. In this context, the following aesthetic foundations of 
Sylvestrov’s creative works were formed: humanity, intellectualism, spirituality, focus 
on the national idea, symbolism, irony, and innovation. These aesthetic foundations 
have defined Silvestrov’s creative path. The composer naturally combines techno-
logical innovativeness of his style, deep philosophic conceptualism, and boundary 
expression of emotional states. These characteristics identify his most famous 
works: The Symphony № 5, Quiet Songs, Kitsch-Music, Spectra, Meditation, etc. At the same 
time, Silvestrov’s creative evolution is full of unexpected turns. In his first opuses, 
the composer did not avoid a soviet tradition, but soon he was inspired by avant-
garde techniques, such as serialism, sonorism, aleatoric music, search for new 
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timbres and instrumental cast. Therefore, Silvestrov was suppressed by the Soviet 
dictatorial censorship. However, in the middle 1970s, the maestro radically changed 
the direction of his creative thinking under the influence of the postmodern tenden-
cies that involved the past artistic practices, particularly Romanticism (Ill. 2).

It was Neo-romanticism that formed a special metaphoric style of Silvestrov based 
on a powerful philosophic subtext, hidden behind the internal simplicity of the gen-
eralized lyrical romance stylistics. At first sight, banal intonation turns, quite sim-
ple harmony, and transparent texture become poetically transformed due to the 
profound context of senses in his works. Twinkling meanings, liquid associations, 
and numerous sense overtones precondition the unique multidimensionality of the 
composer’s music that correlates with his artistic worldview grasped in a concise 
but multi-valued expression: “Music is a singing of world about itself” (Nestyeva, 
ed. 2004). Indeed, singing as a concentration of melodicism is a gist of Silvestrov’s 
music. His compositions are deeply connected to the creative work of the promi-
nent European melodists, such as Mozart, Schubert, and Chopin. This connection 
is embodied in the melodiousness of the compositions’ lines, melodization of the 
texture, and cantilena features. Such significance of the melodicism in the com-
poser’s artistic thinking is explained by his thought: “Melody is the most stable 
thing, thanks to it, music holds the line before dissolving in anonymity” (Silvestrov 
2010: 272). Despite the primacy of melodiousness as a key determinant of style, 
the instrumental genres prevail in Silverstrov’s heritage (piano opuses, chamber-in-
strumental ensembles, symphonies, and orchestra music), whereas the vocal gen-
res became a subject of the composer’s interest gradually. Even though Silvestrov 
composed chamber vocal musical pieces seldomly but regularly, he has avoided 
the choir music composition for a long time. As the composer explains it in one of 
his interviews: “I have never thought I would compose a choral piece. I have never 
been interested in choir because I am an individualist” (Chekan 2009: 208). Only 
since the 2000s, the choral music has become a natural part of Silvestrov’s artis-
tic thinking. His interest in it was preconditioned by his acquaintance with Mykola 
Hobdych, a choirmaster, who encouraged Silvestrov to compose for choir (Ill. 3).

After a long hesitation, the composer’s choral opuses began to appear one 
after another. They were performed by the Kyiv Chamber Choir conducted by Hobdych. 
Due to Silvestrov’s cooperation with Hobdych, the composer got deeply into Ukrainian 
liturgical music that influenced his choral thinking. At the time of creating Maidan.2014, 
the choral music had dominated in the creativity of Silvestrov.

The reception of the Ukrainian anthem in the choral cycle Maidan.2014
The occurrence of Maidan.2014 was a surprise for the Ukrainian artistic com-

munity because Silvestrov unlike many of his contemporaries had never composed 
social-political musical pieces. It seemed that any relevant event of public inter-
est a priori contradicts his artistic worldview and his music that is far from every-
day reality. However, the most astonishing was the conception of the artistic work 
composed as an intonational reconsideration of the national anthem’s theme – 
the national shrine of the Ukrainians. What has inspired the composer to such a 
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non-standard idea? The answer to this question lies on the crossroads of personal, 
spiritual, mental, and moral aspects of the maestro’s life and creative work. 

The ‘artist – power’ paradigm in Silvestrov’s life has always been complicat-
ed: like other artists opposed to the Soviet system, he advocated the freedom of 
thought and creativity. His metaphoric style that emphasizes the limited expression of 
individualism can be perceived as a protest against mundanity and primitivism, re-
flecting his personal freedom and spiritual force. So, when in 2013 Ukrainian socie-
ty rebelled against the crimes of the government, a seventy-seven years old maes-
tro supported the Revolution of Dignity considering it to be his civil and moral duty: 
“There comes a moment, when it is impossible not to come out. This moral false-
ness of the current government can be seen by everyone, who has conscience 
and can think” (Semenchenko 2013). In the Independence Square (Maidan) in Kyiv 
in the middle of the fateful events, Silvestrov was a witness and an accomplice of 
the public ‘reincarnation’ of the national anthem. It’s a сapella performance, accord-
ing to the composer: “sounded better, it seemed that wings were growing out of 
the soul” (Savytska 2014). Moreover, he was deeply impressed by the collective 
prayer that interchanged or merged with singing The glory and freedom of Ukraine. To 
Silvestrov, this phonic effect resembled a liturgy that is an intonational foundation of 
the original melody of Verbytsky: “The State Anthem of Ukraine is unique because 
it embodies features of liturgy. One day Mykhailo Verbytsky created a patriotic 
song. However, being a church composer, he used a hallelujah device, a chant by 
syllabic” (Savytska 2014). 

An existential experience of the participant of the Revolution of Dignity has in-
spired Silvestrov to create new versions of anthem melody in the modern music 
stylistic. Every version flexibly interprets an emotional state of the Ukrainian rebels 
under the influence of the everyday happenings: rise and fall, determination and 
pain, hope and despair, wrath and appeasement. However, the themes of every 
version are different from the original melody of Verbytsky’s song. Furthermore, 
Silvestrov’s melodic music is enriched by syllabic chanting that unites it with the 
Orthodox liturgical music. Later, the composer presented this unique music chronicle 
of the Revolution of Dignity as a choral cycle a capella Maidan.2014. Its premiere perfor-
mance in 2015 by the Kyiv Chamber Choir became a prominent event in Ukrainian ar-
tistic life (Ill. 4, 5).

The peculiarity of the composition dramaturgy is a contrast sequence of five 
versions of the anthem with lyrical and dramatic episodes to the texts of Orthodox 
Liturgy (With Thy saints give rest; Saint God; Our Father) and Catholic Requiem (Lacrimosa; Requiem 
aeternam; Agnus Dei), and also to the famous poetic lines of Taras Shevchenko (Fight 
– and you will win! God supports you!). These lines were recited by Sergiy Nigoyan, one 
of the killed Maidan heroes. The memory of another fallen hero, the Belarusian 
Mikhail Zhiznevsky, is inspired by the Lullaby – the final part of the cycle. This music 
is based on the lyrics of a Belarusian folk song. One of the specific traits of the 
composer’s choral thinking in Maidan.2014 is understanding a choir as an acoustic 
system. The texture is very detailed, the melody is divided between different voices 
so that every singer seems to be a soloist. As a result, such performance creates 
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an effect of volume choral sound. A symbolic image of the church bells brilliantly 
imitated by a choir has an important meaning in the composition. At its beginning, 
the ‘bells’ create a background for a calm version of the anthem. After a dramatic 
development, the bells’ accompaniment sounds like a tocsin: fearsome, calling for 
struggle, or grieving, mourning for the victims. In the last version of the anthem, 
the melody resembles the ringing bells that triumphantly inform about the victory 
of the revolution.

Conclusions
In the article, a complex approach is applied to identify the specificity of in-

tonational reconsideration of the Ukrainian anthem in the choral cycle Maidan.2014 
composed by Silvestrov. The analysis of the anthem’s existence in Ukrainian history 
provides a foundation to comprehend its unique public significance at the modern 
stage of the liberation movement. The consideration of the style peculiarities of 
Verbytsky’s song helps to understand an intonational roots of his idea, revived in 
150 years in the choral cycle Maidan.2014. The conceptualization of the style evolu-
tion of Silvestrov widens the view of his moral and personal features that shaped 
his clear civil position in the decisive time of Ukrainian history. The definition of 
aesthetic and genre-style characteristics of Silverstov’s creativity enables to reveal 
the specificity of Maidan.2014 in the context of his heritage. 

To sum up, it must be acknowledged that:

• Ideals of the Revolution of Dignity appeared to be consistent with the indi-
vidualistic worldview of Silvestrov. 

• The dramaturgy of Maidan.2014 metaphorically reflects the chronology of 
the Revolution of Dignity. 

• The choral cycle Maidan.2014 naturally continues a style of composer’s 
choral music.

• In Maidan.2014, the liturgical feature of Verbytsky’s melody of the anthem is 
revived and becomes an intonation source of Silvestrov’s style. 

• The choral cycle Maidan.2014 has become a demonstrative example of the 
inseparability of high art, social life, and national destiny.
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Резюме 

Статията е посветена на феномена на творческото осмисляне на 
Революцията на достойнството от Валентин Силвестров с примера на него-
вия хоров цикъл Майдан.2014. Въз основа на разглеждането на еволюцията на 
стила на композитора се разкрива съзвучието на неговите естетически 
и менталните качества с идеалите на Революцията, която той подкрепя. 
Определено е също така, че същността на Майдан.2014 е в интонационната 
реинтерпретация на музиката на украинския химн – музикалният лозунг на 
Революцията на достойнството. Доказано е, че в произведението Майдан.2014 е 
възродено оригиналното литургично качество на мелодията на химна.
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Специфика на компетентностния подход в професионалната 
подготовка и квалификация на музиканти – педагози

Specifics of the competence approach in the professional training and 
qualification of music pedagogues

Цветанка Коловска1

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 
„Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив

Tsvetanka Kolovska
Prof. Assen Diamandiev Ar t Academy Plovdiv

Абстракт: Текстът се занимава с образователните трансформации в България, започна-
ли през новото десетилетие на XXI век и ги интерпретира като резултат от динамиката 
на редица процеси на национално, европейско и международно ниво. В този контекст ка-
чеството на образованието е очертано като един от приоритетите. Специален акцент 
се поставя върху подготовката на бъдещи учители, в частност по музика, тяхното об-
учение и квалификация, които се разглеждат като свързани с компетентностен модел на 
подготовка. Изяснено е, че овладяването на необходимите знания, умения и отношения на 
музикантите педагози е регламентирано в Национална квалификационна рамка и е пряко 
обвързано с професионалната подготовка и квалификация на бъдещите учители по музика.

Ключови думи: компетентност, обучение по музика, обучаван студент, музикална педа-
гогика, мотивация

Keywords: competence approach, training, student, music pedagogue, motivation

През последните две десетилетия обществото като цяло силно про-
мени своите очаквания спрямо професионалната подготовка и квалифика-
цията на педагогическите специалисти, в конкретност – на учителите по 
музика. На национално и европейско ниво се наблюдават процеси на акту-
ализиране на образователни стандарти, в личностен план мотивацията 
на учителите и равнището на тяхната квалификация се възприемат като 
индикатори за качество на образованието. Специалисти в педагогически-
те, психологическите и социалните науки говорят днес за необходимост-
та от динамични промени в образователната парадигма, свързвайки ги с 
възможностите за по-добро образование (Vitanova 2020). Трансформацията 
на образователната парадигма силно повлиява процеса на професионална 
подготовка на бъдещите музикални педагози в сферата на предучилищно-
то и училищното музикално образование. „Въвеждането и прилагането на 
новата парадигма се налагат именно поради обстоятелството, че днес 
не учителят, а обучаемите вече се намират в центъра на възпитание, 

1  Tsvetanka К. Kolovska, PhD, Assoc. Prof. Academy of Music, Dance and Fine Arts “Prof. Assen Diamandiev”, Faculty of 
Music Education, Plovdiv, Bulgaria.

E-mail: tsvetanka.kolovska@artacademyplovdiv.com
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педагогическо взаимодействие и обучение.“ (Danov 2020: 22)
За младите хора, поемащи по пътя на музиканта-педагог, от значение 

са и нагласите за придобиване на квалификация „учител по музика“, с която 
се очертават знанията, уменията и компетентностите на професионал-
ния профил. Редица проучвания са показателни за фактори с водещо поло-
жително значение за избор на педагогическата професия, както и фактори 
с отрицателно значение. Според Лилия Бабакова „Нагласата или склоннос-
тта на човек към учебния материал, преподаватели и институция оказва 
влияние върху академичните му резултати и постижения. Ето защо не е 
учудващо, че съществуват много изследвания за връзката между нагласа-
та и академичните постижения в педагогическите и психологически обра-
зователни научни списания“ (Babakova 2021: 37).

За обучаващите се в професионално направление Педагогика на обучение-
то по…(музика) изборът и овладяването на ключови характеристики на про-
фесията „учител по музика“ не са приоритет на определена възраст, свър-
зани са до голяма степен с формираните потребности от учене през целия 
живот. Определян като кумулативен, процесът на учене предполага непре-
къснато натрупване и усложняване на знания, концепции, теории и модели 
на поведение, развиване на умения и придобиване на широк кръг компетент-
ности. Всяко равнище на учене е свързано с придобиването на определено 
ниво на компетентност, което гарантира овладяването на по-общи, както 
и на специфични за специалността предметни области. Следвайки концеп-
туалната идея на Националната стратегия за развитие на педагогически-
те кадри 2014–2020 година „… подготвеността на педагогическите кадри, 
тяхното обучение и квалификация… се превръщат в  „… решаващо условие 
за качествено образование“.

В отговор на редица предизвикателства с отношение към качество-
то на образованието, включително и висшето педагогическо образование 
по музика, експерти в новите технологии, изследователи педагози и психо-
лози изтъкват основополагащото значение на компетентностния подход 
към професионалната подготовка като база за качествено образование. 
Компетентностите се придобиват в процеса на дадена дейност, което 
дава основание да се говори за компетентностно-дейностен подход, като 
към триадата „знания, умения, отношения“ се добавя и опитът. Основните 
характеристики на компетентностния подход го определят като домини-
ращ за образователния процес, особено през последното десетилетие на 
XXI век. Компетентностният подход е свързан с нови концепции по отно-
шение на съдържание, учебни планове, учебни програми, иновативни методи 
и подходи на обучение. Всичко това разкрива водещата идея за промени в 
стратегиите и технологиите на образователния процес, целите и очаква-
ните резултати, взаимоотношенията между участниците в самия обра-
зователен процес. Това дава основание компетентностният подход да се 
приеме едновременно и като стандарт за качество на образованието, и 
като инструмент за осъществяване на образователни промени.
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В професионалната подготовка на музикантите педагози компетент-
ностният подход е насочен към формиране и развитие на общи и профе-
сионални компетентности, които в същността си са основополагащи за 
изграждане на конкурентоспособността на младите специалисти в дина-
мичните условия на съвременния пазар на труда. Процесът се разглежда 
в контекста на осигуряване на качество на учебния процес, неговото съ-
държание, качество на общите, специалните и професионалните знания и 
умения, които следва обучаваните да овладеят. Като резултат от профе-
сионалната подготовка на бъдещите учители по музика се формира тяхна-
та професионална компетентност в синхрон с основните постановки на 
Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република 
България (2021–2030) – „Педагогическият специалист през 2030 година е ком-
петентен, подкрепящ, диалогичен, отворен за иновации, с мисия и с нагласа 
за постоянно учене и развиване на личностните си и професионални компе-
тентности, да мотивира и да вдъхновява децата и учениците, да им пома-
га да изграждат умения и компетентности, които да прилагат в различни 
житейски и професионални ситуации“. Квалификацията „учител по музика“ 
днес е израз на водещи тенденции в областта на музикалното образование 
на европейско и световно ниво. Факт е обаче и опасността от прекале-
но „залитане“ и съобразяване с чуждите препоръки. Българските образова-
телни традиции са били сред най-добрите в Европа, а изконните ценности 
на българина по отношение на образованието са достойни за уважение. В 
този смисъл намирането на работещия компетентностен модел на про-
фесионална подготовка на педагогическите специалисти и конкретно на 
музикалните-педагози, е от изключителна важност за изграждане на ак-
туален облик на българското музикално образование, запазвайки неговия 
национален характер и неговата уникалност. Това е достойният път за 
място в европейското образователно пространство. „Когато новостите 
са свързани с увеличаването на знания за предаване на вече постигнат 
от нас опит и умения, мотивацията ни със сигурност нараства повече“ 
(Shekerdzhieva 2021: 6). Придобиването на квалификация „учител по музика“ 
не би могло да се сведе до придобиването на едно умение или една ком-
петентност. Компетентностите се разглеждат като комбинация, чиито 
елементи – знания, умения, отношения, нагласи са динамични и отразяват 
в личностен и професионален план развитието на обучаваните. Това се 
случва в процеса на учене, чийто съвременен облик включва реализация на 
принципа за учене през целия живот. Връзката и взаимодействието между 
обучаващи се, образователни институции и пазара на труда предопреде-
лят актуалните измерения на квалификацията на бъдещите специалисти.

Компетентностният подход в професионалната подготовка на музи-
калните-педагози има интегративен характер, което на практика се из-
разява в многоаспектност, която включва обучение по специфично музи-
кални дисциплини като музикално-теоретични; музикално-педагогически и 
музикално-практически, всички те във връзка и взаимодействие, което е 
израз на интегративния характер на самата подготовка. Тя е специфична, 
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включвайки профила на музиканта и педагога в едно. В същото време ква-
лификацията „учител по музика“ включва компетентности за работа в 
многообразието от организационни форми – училищни, извънкласни и из-
вънучилищни, както и всички етапи на предучилищното и училищното об-
разование. В тази насока осигуряването на качествено образование е 
предпоставено от интегрирането на ключовите компетентности в про-
фесионалната подготовка на младите специалисти, което би осигурило ця-
лостен компетентностен подход към изграждането на модел на личност-
та на учителя по музика. Важна особеност с отношение към проблема за 
компетентностния подход в професионалната подготовка на музиканти-
те-педагози е разглеждане на образователния процес в неговата цялост 
с внимание върху единството музика – учител – ученик. Процесите в пре-
дучилищното и училищното образование влияят изключително много върху 
процесите в академичното образование с негативите, пропуските, като 
и с успехите. Процесът на прецизиране на образователните елементи в 
средното образование, в контекста на проблематизиране на образование-
то като социална подструктура, е свързан с изграждането на актуална 
система от обективни изисквания към уменията на учениците, приложими 
към тяхната учебна и социална подготовка.

В днешните реалности училищната институция навсякъде по света 
е натоварена с голямата отговорност за възпроизводството на духов-
ния потенциал на човечеството и в този смисъл тя непрекъснато стиму-
лира развитието и обогатяването на обществения опит. Училището не 
спира да възпитава. Училището дава знания и формира критично отноше-
ние. В този план музикално-образователната система е част от актуал-
ните образователни трансформации в глобален аспект. С Постановление 
№ 27 на Министерския съвет от 1 февруари 2021 г. публикувано в ДВ, 
№ 10 от 05.02.2021 г., се регламентират измененията и допълненията в 
Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учи-
тел“. Квалификацията е законово придобита професионална подготовка, 
комплекс от знания, умения и компетентности, които осигуряват право-
то да се упражнява дадена професия, регламентират споделена оценка 
или мнение като компетентни. Квалификацията „учител по музика“ офи-
циализира придобитите специфични компетентности на пазара на тру-
да, правейки възможни успешната конкуренция при съизмерими показатели. 
Подготовката на бъдещите учители по музика се осъществява по учебен 
план, разработен в съответствие с нормативните стандарти в система-
та на висшето образование с идеята да осигури високо качество на спе-
циализирана подготовка в избраната професионална област – учител по 
музика. Актуалният учебен план включва три модула дисциплини – задължи-
телни, избираеми и факултативни с ясно регламентирано пропорционално 
съотношение между теоретични и практически. Задължителните курсо-
ве са съобразно профила на специалността, осигурявайки фундаментал-
ни познания и умения в областта на музикалната теория, художествено-
то изпълнителство, педагогиката и музикално-педагогическата практика. 
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Избираемите и факултативните дисциплини предлагат обучение, което 
допълва, надгражда основните базисни знания и умения. Много важен мо-
мент е предоставената възможност за избор на дисциплини от учебни па-
нове на други специалности, което отговаря на индивидуалните потребно-
сти, интереси и способности на обучаваните. Това е и още една тенденция 
в подкрепа на идеята за интегриране на компетентностен подход в обуче-
нието на бъдещи учители по музика.

В отговор на нарасналите нужди на обществото да инвестира в ка-
чеството на образованието, фокусът на вниманието днес е насочен към 
промени в обучението – овладяване на ключови компетентности; развива-
не на умения за справяне в реални житейски ситуации; формиране на твор-
чески личности с критично мислене. В образователен аспект тази концеп-
ция се изразява в няколко акцента: интегриран характер на обучението, 
което намира най-ярък израз в активно междупредметно взаимодействие; 
обвързване на обучението с резултати; практическа насоченост на усво-
яваните знания; нови методи на обучение. В подкрепа на тази концепция е 
Наредба № 21 от 01.02.2021 г на МС, която регламентира задължителния 
характер на няколко дисциплини. Придобиването им се преценява като клю-
чово за квалификацията „учител по… (музика)“:

№ Учебна дисциплина Минимален хорариум в академични 
часове

1. Педагогика 60 часа (от които минимум 30 ч. лекции)

2. Основна специализираща дисциплина: 
Компетентностен подход и иновации в 
образованието

45 часа (от които минимум 15 ч. лекции)

3. Психология 60 часа (от които минимум 30 ч. лекции)

4. Методика на обучението по... 90 часа (от които минимум 30 ч. лекции)

5. Приобщаващо образование 30 часа

6. Информационни и комуникационни техно-
логии в обучението и работа в дигитал-
на среда

30 часа

В заключение може да се обобщи, че квалификацията „учител по му-
зика“ е специфична, отразявайки компетентностите на музиканта и пе-
дагога в единство. Работата с произведения на музикалното изкуство и 
въобще с изкуството, придава много характерен облик на процеса на обу-
чение, методите на работа, профила на преподавателя. Учителят по музика 
е призван да „превежда“ на разбираем за подрастващите език посланията 
на истинското изкуство, което възпитава и вдъхновява. Според Зорница 
Петрова „Времето притежава удивителен художествен филтър. През тес-
ните канали на неговите безпощадни критерии до настоящето „се прецеж-
да“ само чистото изкуство, само високите пориви на истинското твор-
чество, неизкушено от сладката отрова на злободневието“ (Petrova 2018: 
60). Спецификата на заниманията по музика определят и спецификата при 
изработването и интегрирането на компетентностния подход в профе-
сионалната подготовка на музиканти-педагози.



423

Библиография

Извори

МОН. Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014–2020 година 
[MON. Natsionalnata strategia za razvitie na pedagogicheskite kadri 2014–2020 godina].

МОН. Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в 
Република България (2021–2030) [MON. Strategicheskata ramka za razvitie na obrazovanieto, 
obuchenieto i ucheneto v Republika Bulgaria (2021–2030)].

Постановление № 27 от 1 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за 
държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, публи-
кувано в ДВ, № 10 от 05.02.2021 г. [Postanovlenie № 27 ot 1 fevruari 2021 g. za izmenenie i 
dopalnenie na Naredbata za darzhavnite iziskvania za pridobivane na profesionalna kvalifikatsia 
‘uchitel’, publikuvano v DV, № 10 ot 05.02.2021 g.]

Литература

Babakova (2021): Babakova, Liliya. Нагласите на студентите към създаването на нови хи-
бридни специалности в областта на изкуството [Naglasite na studentite kam sazdavaneto na 
novi hibridni spetsialnosti v oblastta na izkustvoto]. – В: Пролетни научни четения 2021, АМТИИ 
„Проф. Асен Диамандиев“. [Proletni nauchni cheteniya 2021, AMTII “Prof. Asen Diamandiev”]. 
Plovdiv, 36-41.

Danov (2020): Danov, Danail. Дигитализация и образование: иновативност, креативност и 
интеркултурност [Digitalizatsiya i obrazovanie: inovativnost, kreativnost i interkulturnost]. Sofia.

Petrova (2018): Petrova, Zornitsa. Анатолий Константинович Лядов и неговото пианистично 
творчество. Значение в традициите на руската клавирна култура [Anatolii Konstaktinovich 
Lyadov i negovoto pianistichno tvorchestvo. Znachenie v traditsiite na ryskata klavirna kultura]. – В: 
Годишник на АМТИИ 2018. [Godishnik na AMTII 2018]. Plovdiv, 59-79.

Shekerdzhieva (2021): Shekerdzhieva, Toni. Бъдещето е днес [Badeshteto e dnes]. – В: III 
Международна научна конференция Наука, образование и иновации в областта на из-
куствата АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, Том 1 [III Mezhdunarodna nauchna 
konferentsiya “Nauka, obrazovanie i inovatsii v oblastta na izkustvata” AMTII “Prof. Asen Diamandiev” 
– Plovdiv, Tom 1]. Plovdiv, 4-9.

Vitanova (2020): Vitanova, Nataliya. Образованието на бъдещето [Obrazovanieto na badeshteto]. 
Shumen.

Интернет източници

Национална квалификационна рамка на Република България [Natsionalna kvalifikatsionna ramka 
na Republika Bulgaria. Available at: https://www.aubg.edu/documents/1536 [Accessed 12.01.2022]

HICOMM. Available at: https://hicomm.bg/feature/shche-imam-li-rabota-utre.html [Accessed 
11.02.2022]

Info Profi. Available at: https://info-profi.net/professii-budushhego [Accessed 01.04.2022]  

The European Business Review. Available at: https://www.europeanbusinessreview.com [Accessed 
12.04.2022] 

https://www.oecd.org [Accessed 12.01.2022]

https://technews.bg/article-120407.html [Accessed 30.03.2022]

https://www.rbc.ru/trends/education/5d6e48529a7947777002717b [Accessed 02.04.2022]



424

Summary 

The main characteristics of the competence approach define it as dominant 
for the educational process, especially in the last decade of the 21st century. 
Competency approach is linked to new concepts in terms of content, curricula, 
educational programs, innovative teaching methods and approaches to learning. 
All this reveals the leading idea of changes in the strategies and technologies 
of the educational process, the goals and the expected results, the relationships 
between the participants in the educational process itself. This suggests that the 
competence approach should be accepted both as a standard for the quality of 
education and as a tool for implementing educational changes. In the professional 
training of music pedagogues, the competence approach is aimed at the formation 
and development of general and professional competencies, which in essence 
are fundamental for building the competitiveness of young professionals in the 
dynamic conditions of the modern labor market.
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Изкуствоведски четения 2022. Изкуство и общество

Музиката в българските телевизионни сериали след 1990 г. 
(от Дунав мост до Съни бийч и Порталът)

The music in the Bulgarian TV series after 1990 
(from Danube bridge to Sunny beach and The Portal)

Жана Попова1 
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Факултет по журналистика и масова комуникация

Zhana Popova 
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 

Faculty of Journalism and Mass Communication 

Абстракт: Изследването е фокусирано върху анализ на ролята на музиката на истори-
ческите сериали и тези, посветени на музиката, продуцирани за 4 национални телевизии 
след 1990 г., като продукт за формиране на културната идентичност. Анализирани са се-
риалите Порталът, Революция Z, Дървото на живота и Недадените, произведени за БНТ, Би Ти Ви, 
Нова телевизия и ТВ7. Основната теза на настоящото изследване е, че след 1990 г. теле-
визиите се оформят като основен „идеологически център“, чрез който се формират кул-
турни и политически избори.

Ключови думи: поп култура, емоционални рефрени, исторически сериали, поколение, 
телевизия

Keywords: pop culture, emotional refrain, historical serial, generation, television

В настоящото изследване са избрани два възможни подхода към ана-
лиза на филмовата музика в телевизионните сериали. Единият подход е 
през разбирането за музиката като елемент от идеологически дискурс 
(Angelova 2022: 16-18; Dimov 2019; Mihelj 2014; Petrova 2020: 5; Gadjeva: 136), 
като взаимодействие между зрител и автор на послания чрез, кино, теле-
визия или фотография. Вторият подход е на нивото на семантичното зна-
чение вътре в епизода (Piotrowska 2018: 23-27), като е добавено още едно 
ниво на анализ – да бъде търсена ролята на „музикално лого“, чрез което 
телевизионният сериал цели да генерира връзки и взаимоотношения меж-
ду зрители от различни поколения (в смисъла на културна и политическа 
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конструкция (Goncharova 2018: 13). Основната теза на настоящото из-
следване е, че след 1990 г. първо БНТ, а след това и другите телевизии се 
оформят като „идеологически център“ на различни политически интереси, 
чрез който се формират културни и политически избори. 

Композиторите на музика за български сериали след 1990 г.
В развитието на сериалите след 1990 г. можем да очертаем три пе-

риода: първият е 1990–2000 с появата на първата частна национална те-
левизия Би Ти Ви. Вторият е 2000–2010, наситен с много трансформации 
(Popova 2015: 176) и третият е след 2010 г., когато сериалите стават 
предпочитани за външните продуценти заради продуктовото позицио-
ниране (Doncheva 2013: 266). През 1999 г. е излъчен сериалът Дунав мост. 
Създателите му обещават телевизионен прочит на „българския преход“ 
– това са режисьорът Иван Андонов и Георги Мишев. Музиката е създаде-
на от Кирил Маричков. Упреците към БНТ са в две посоки и много остри – 
защо преходът е представен чрез „голотата на екрана“ и пошлостта на 
„мутрите“; и защо БНТ е отделила толкова много средства за създаването 
на един епизод на Дунав мост. За разлика от сериите обаче песента Моят 
свят не е твоят, създадена от Кирил Маричков с текст на Иван Андонов за 
Дунав мост, заживява свой успешен медиен живот. Песента е включвана в 
програмите на радиостанции и е част от прехода на рок музиката след 
1990 г. (Levi 2005, Statelova 2019), по-късно звучи и във видео платформите. 
Контекстът на сериала е изтласкан, полемиките за естетическите и ху-
дожествени качества на сериала постепенно изчезват. 

През 2000 г. БНТ излъчва още един сериал Хайка за вълци (реж. Станимир 
Трифонов), който предизвиква не по-малко дискусионни текстове от Дунав 
мост, но като успешен дебют за режисьора. Музиката е на композитора 
Божидар Петков, познат на аудиторията през 90-те години на XX в. Той 
използва музиката не само като действие, а като средство, чрез което 
режисьорите пресъздават вътрешните противоречия на персонажите. В 
сериала музиката може да има една специфична роля – да е израз на онзи 
вътрешен монолог, който героите водят негласно. А може би тази филмо-
ва музика бавно изчезна, защото героите на сериалите след 2010 г. нямат 
вътрешен глас?

След 2000 г. частните телевизии се умножават. Първоначално пре-
димно БНТ спазва традицията сериалите да имат авторска музика. Но пък 
най-гледаният сериал, създаден за БНТ – Под прикритие от 2011 г. разчита 
на „ненаписана за сериала“ музика. Нямат имена на композитори по Би Ти 
Ви и Нова телевизия и излъчените през 2010–2012 г. Стъклен дом, Столичани 
в повече, Седем часа разлика. До 2010 г. частните телевизии произвеждат ня-
колко сериала, които остават встрани от анализа, заради липсата на 
авторска музика. След 2013 г. продуцентите започват да канят компо-
зитори. Основните автори на музиката за техните сюжети са Виктор 
Стоянов (Четвърта власт 2014; Пътят на честта 2018), Стефан Вълдобрев 
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(Недадените – 2012; Денят на бащата – 2018), Георги Стрезов (Дървото на жи-
вота – 2013), Марио Балтаджиев (Братя – 2020); Петко Манчев (Порталът – 
2021); Владимир Ампов (Мен не ме мислете – 2022), като продължават да съз-
дават музика и утвърдени композитори като Стефан Димитров и Митко 
Щерев. За разлика от турските сериали, които са излъчвани паралелно с 
най-многобройните български ТВ епизоди, определението „български сери-
али“ не съдържа никакви специфични художествени качества, с които да 
се отличават сериалите създавани, в периода след 1990 г. (Popova 2015, 
Astrukov 2020). След 2010 г. „български сериали“ се налага като търговско 
определение, различно от „турските сериали“. След 2015 г. този контекст 
на „български сериали“ като „не-турски“ излинява. Дали обаче българските 
композитори използват музиката за създаването на емоционален спомен 
за филма чрез ефектите, които оказват върху възприятията ни (вж. по-
вече в Halfyard 2016; Monaco 2000)? Музиката остава като възможност за 
специфичен почерк на сериалите. 

В този анализ са избрани два специфични поджанра: исторически се-
риали и сериали, в които музиката е главен герой. Музиката за телевизи-
онни сериали има няколко дискурсивни пласта, които я отличават в рам-
ките на филмовата популярна музика: един от най-важните принципи в 
сериалите е повторението на определени тематични мотиви (Shepherd 
1997: 34-38; London 2000: 87), така че зрителите да бъдат привлечени към 
сериала, независимо как гледат. Този процес се усложнява още повече с не-
прекъснато умножаващите се технологични средства, които позволяват 
на зрителите да избират как да разместят епизодите, кои сцени да пов-
торят чрез възможностите за отложено гледане. Повторението на музи-
калните теми има специфична цел в цялостната композиция на сериала 
(Vitouch 2001: 71) – да „подсказва“ на зрителите какво предстои; да „връща“ 
към епизоди, които вече са преживели и чрез музиката се цели въвличането 
на зрителя в тяхното продължение, без да се повтарят; да постига дра-
матургично напрежение. В историческите сериали повторението на музи-
кални теми има още една цел – да послужи като „общо място на паметта“ 
(в смисъла на Пиер-Нора), чрез което да се намери или въведе исторически 
контекст на действието в сериала.

Музиката в историческите сериали – преразказ, а не разказ за 
чувствата
В периода след 2010 г. са създадени няколко исторически сериала, като 

тук се спирам на два от тях, тъй като композициите им са опит да се 
създаде музика за действието на сериала, а не само за емоционално връ-
щане в историческата епоха. Недадените е 12-сериен филм на режисьорите 
Вито Бонев и Иван Митов, сценарий – Емил Бонев. Оператори са Димитър 
Неделчев и Мартин Балкански, художник – Борислав Михайловски, излъчен 
от БНТ, на продуцентска къща Артишок. Филмът е разказ за спасяване-
то на 48 000 български евреи от изпращането им в концентрационните 
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лагери през Втората световна война. В края на всеки епизод звучи ин-
терпретацията в аранжимент на Стефан Вълдобрев и в изпълнение на 
Белослава на песента Durme, durme… Стефан Вълдобрев използва умението 
си да въздейства чрез изпълнение специално за филмите му на симфоничен 
оркестър. Недадените е сериал, в който обаче надделява превръщането на 
диалозите в преразказ на историята, а музиката е превърната не в раз-
каз, а в преразказ на чувствата. Въпреки усилията на Стефан Вълдобрев 
да създаде музикална историческа картина, историята остава като про-
пагандна рамка, звучи вече не като музикално лого на филма (London 2000; 
Halfyard 2016; Piotrowska 2018), а като музикален лозунг. Още преди края 
на сериала възниква остра полемика в тогавашната преса. В медиите се 
задават въпроси дали сериалът не е отговор на македонския2 филм Трето 
полувреме на режисьора Дарко Митревски. Сериалът за БНТ е заснет по 
повод 70 години от спасяването на евреите в една част от пределите 
на Царство България. Критиките към БНТ са за слабите художествени 
качества на сериала, за „историческата неправдоподобност“, за схема-
тичните образи. След създаването на Недадените БНТ няма друг сериал 
на тема, която може да предизвика интерес за сценаристи и режисьори. 
Привнасянето на няколко характерни музикални мотива във филмовата му-
зика като емоционални рефрени не успява да запълни основната празнина 
в Недадените – липсващите разкази за отношенията между съвременници-
те в тогавашна България, които живеят с „баналността на злото“ (Arend 
1998). Сериалът прави опит да разкаже „цялата история“, затова и филмо-
вата музика на Стефан Вълдобрев е със замаха на филмов епос. Но точ-
но в историческите сериали музиката има за цел да придаде специфични 
характеристики на персонажите, в „близък музикален план“, така че да се 
отиде отвъд опозицията „герои“ и „антигерои“. Музиката на Вълдобрев не 
се отделя в самостоятелни музикални произведения след сериала. Същото 
се случва и с музиката на другия исторически сериал Дървото на живота, 
създадена от композитора Георги Стрезов. Той е сниман от Дрийм тиймс 
за търговска телевизия. Дървото на живота обхваща периода 1918–1925 г. 
Подобно на музиката на Вълдобрев, композициите на Стрезов дават въз-
можност на зрителите да преминават от режисьорския разказ за исто-
рическите събития към конфликтите в семейната история. Но в творба-
та няма време за вътрешен размисъл, сякаш режисьорите са убедени, че 
в историческите сериали всичко е предопределено от времето. Дървото на 
живота има важен контекст, който е породен от хипертекстуалността, 
в която се разпространяват онлайн сериалите. Един от най-известните 
сериали до 1990 г., многократно повтарян по БНТ, е Капитан Петко войвода. 
Действието в него приключва в 1900 г., много близо до началния период, 
отразен в Дървото на живота. Сценографията и костюмите при пресъздава-
нето на първите години на века в двата паралелно живеещи в интернет 

2  През 2013 г. все още името не е Северна Македония, а Република Македония.
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сериала са много различни. Историческият Капитан Петко войвода има за цел 
да въздейства при излъчването и чрез музиката си, изпълнявана от героя 
на Васил Михайлов. В Дървото на живота този елемент на музикален акцент 
на основен герой липсва.

Сериалите за поколенческа приемственост, в които музиката е 
основен герой: Революция Z и Порталът
В Революция Z (2012) основното действие е свързано с отношенията 

между учениците от една музикална група, които изживяват бунтарство-
то си чрез подкрепите и съпротивите на родители, учители и връстни-
ци към музиката, която правят. Сблъсъкът между персонажите е между 
рок тайфата и бандата на училищни рапъри. Революция Z е първият сериал 
за тийнейджъри, който успява да се наложи в ефира на Би Ти Ви. Това е 
филмът, който има най-много самостоятелни видеоклипове в интернет 
към отделните музикални изпълнения, които удължават живота му във ви-
део платформите. ТВ продукция на режисьорите Димитър Гочев и Зоран 
Петровски Революция Z обаче е поредният, който не си поставя за цел „да се 
справи“ с най-големия проблем на музикалната среда в училището – влия-
нието на „чалга културата“ или етнопоп музиката (Dimov 2019) върху мла-
дите хора. Рок музиката, която училищната група създава, е далеч от сим-
волната съпротива, която сякаш показва какво се случва със забранената 
рок музика, когато има интернет. Но сериалът не може да бъде толкова 
смел – частните медии Би Ти Ви и Нова телевизия използват етнопоп му-
зикантите като основни лица в музикалните риалити игри като Гласът на 
България, Х фактор. Така Революция Z пропуска възможността да бъде първото 
художествено произведение, което предизвиква полемики по един социа-
лен проблем – за музикалната среда в училище, която е доминирана от 
продуцираната телевизионна култура. В Революция Z се отнасят с етнопоп 
музиката като към „музикална идеологема“, която трябва да остане не-
засегната. В Революция Z е отнета основната фигура, която да буди силна 
съпротива у новото поколение музиканти – чалга културата. Така проте-
стът на „новата генерация“ отпраща към рок музиката, мечтана от „ста-
рата“ като съпротива на хегемония, наложена чрез особен вид „естрадна 
меритокрация“ (Popova 2020a: 103). Само че ТВ продуценти съобразяват 
посланията си с цялата програма на националните телевизии, която изо-
билства с лицата на звездите на етнопоп музиката (понятието е изясне-
но в Dimov 2019). Сериалът Революция Z не може да произведе контракулту-
ра, ако не покаже в кадър като социален и културен проблем хегемонията 
на основната култура. А така ще въстане срещу общия им носител – 
телевизията. Сериалът на БНТ Порталът обаче не става възможен зара-
ди кадифената носталгия към миналото (Pehe 2020), а заради променения 
статус на естрадната музика, старите песни са съвременната музика 
на „днешните“ млади през 2021 г. в програмата на БНТ. Единствената 
промяна спрямо 90-те години на миналия век е, че частните телевизии и 
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обществената медия позволяват паралелното съществуване на естрад-
ната и етнопоп музиката. Така музикалните революции във филмовата му-
зика засега се отлагат.

Режисьорът на Порталът (2021) Илиян Джевелеков прави директна 
връзка между двата сериала – основната актриса в Революция Z изпълнява 
главна роля отново на певица – Ани Лиянова. Така режисьорът се справя с 
един от големите проблеми на ТВ програми – „поколенческата дупка“, коя-
то постигат екипите, като не се отчита смяната на вкусовете (вж. по-
вече примери в Martonova 2015: 208). Така поколението на младите музикан-
ти е приканено да се върне в епохата на естрадната музика, озвучавала 
годините на държавния социализъм. Ангелина Петрова в анализа си показва 
„комерсиалността“ като характеристика на естрадната музика още при 
създаването ѝ в края на 60-те години (Petrova 2019: 93-113). Композитор на 
музиката за Порталът е Петко Манчев. Той ни връща с нови аранжименти 
на стари песни във времето, в което музикалният конкурс Златният Орфей е 
част от пропагандния репертоар на държавната и местната власт за из-
граждането на положителен имидж на страната ни. Конкурсът е създаден 
от държавата с идеята да бъдат привлечени чуждестранните туристи в 
новите морски курорти (Statelova 2019; Popova 2020b).

Почти същия механизъм на финансиране наблюдаваме и в края на 2021  
– общината заплаща за създаването на тв сериали. Община Бургас отделя 
от бюджета си за финансирането на Съни бийч по Би Ти Ви и Аз и моите жени 
(2022) по БНТ. Основният музикален клип към сериала Съни бийч е какафония 
от музикални стилове в езиков и музикален пастиш (Levi 2013) в изпълне-
ние на Roussinoff & Pavloff (изп. Явор Русинов и Димитър Павлов). Така музикал-
ните сериали предоставят възможност за изживяване на интонационно 
непроменено настояще, в което няма идеологическа принуда какви музи-
кални избори да правим. Изгражда се основното послание на тези сериали 
за музиката на поколенията – изборът е предопределен, независимо дали 
е плод на пропаганда или на пазарна икономика, защото телевизията вече 
ни е показала, че отвъд рециклираната естрадна музика ни очакват нега-
тивите на етнопоп музиката. Времето на революцията срещу пазарните 
клишета се отлага.
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Summary 

The research is focused on the analysis of the role of music scores in historical 
series and musical series produced by the four national TVs after 1990 as a 
product of cultural identity. Portalat (The Portal), Revoliutsia Z (Revolution Z), Darvo na zhivota 
(Tree of Life) and Nedadenite (The Ungiven) produced by BNT, bTV, Nova TV and TV7 are 
analyzed. The main thesis is that TVs turn into a main ‘ideological center’ through 
which cultural and political choices are formulated.
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Abstract: In the late 50s and early 60s of the 20th century, in a period of socio-economic changes 
affecting culture, in the history of the Italian popular music a group of young performers formed 
the singing movement of urlatori – the “yellers” (from the Italian urlare – yell, shout, scream). A 
different technique of singing with a new sound stripped of the ornaments of the traditional beautiful 
melodious song (previously typical of Italian singing) emphasized the explosive power of the voices. 
The purpose of the article is to reveal how the emerging trend altered the tastes of the audience and 
the repertoire with which a new generation of singers achieved immediate success. It also outlines 
how this success became a symbol of youth emancipation and economic growth influencing the 
creation of new songs with more casual lyrics requiring a new type of interpretation.

Keywords: economic boom, vocal style, urlatori

Ключови думи: икономически бум, вокален стил, викачи

In the late 50s and early 60s of the 20th century in the history of the Italian 
Musica Leggera2 a group of young performers made their way, forming the singing 
movement of urlatori – the “yellers” (from the Italian urlare – yell, shout, scream). 
Their appearance was an expression of the changing tastes of the audience. 
Domenico Modugno’s victory at the Sanremo Festival in 1958 and the release of 
Tony Dallara’s song Come prima the same year marked the beginning of this vocal 
style. The success of Modugno‘s song Nel blu dipinto di blu was inspired partially by 
American rock. The ardour and enthusiasm that gripped the public were related to 
the perception of a new sound, stripped of the ornaments of the traditional beautiful 
melodious singing (known as bel canto). The invasion of rock king Elvis Presley and 
the British bands, felt exalted from The Beatles in the Italian market, influenced the 

1  Dzana Ivanova is a PhD student at the Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences, scientific supervisor Prof. 
Dr. Rossitsa Draganova. 

E-mail: d2200@abv.bg
2  Musica Leggera is an Italian expression for musical trends that means “light music”, music for 
fun, most often characterized by a wide-deployed melodic line and simple rhythm. As a term is 
associated with the birth of the music industry of the mid-twentieth century.
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tastes of the audience, which was electrified by the energetic rhythm and specific 
manner of execution. The art of yellers is also a reflection of the socio-economic 
transformations and is a kind of symbolic flight to new social landscapes in Italy, 
which was becoming a more industrialized country. The shift in popular song began 
in 1944 when the first jukebox was introduced, an instrument by which the Italians 
of the 1950s became acquainted with musical styles, such as the jazz of Louis 
Armstrong and Duke Ellington. For some time Italy was experiencing an economic 
boom, which also affected its culture. The media and leisure industry developed, 
blue jeans came in, and the recording industry throve. From Il dizionario della musica 
leggera italiana we learn that the launch of television in 1954 marked the beginning of 
the union television – Musica Leggera, the radio programme Il discobolo contributed 
to the discography “took off” in 1958, 1959 appeared the first Hit parade and in 
the late 50s and early 60s several successful musical films renovated the whole 
genre, e.g. I ragazzi del juke-box, Urlatori alla sbarra, etc. (Casamassima, Fares, Pollini 
2005: 148). Young people were enthusiastic about the novel singing trend, which 
in the 1960s merged with modern dances. 

Ventsislav Dimov identifies the role of cultural industries in establishing 
Musica Leggera as interpenetrating and complementary and expresses opinion 
that “media music is a part of popular culture that, like a media cloud, surrounds 
our worlds and seeps into our essence as people, part of groups and communities” 
(Dimov 2018: 18). The industry of electronic media (radio, television) plus the music 
recording business (gramophone records in particular as an integral part of the 
dynamic and evolutionary shifts in society) altered the attitudes and experiences 
of the audience and established new styles, such as the urlatori. On the one hand, 
the sound of a jukebox pop song in the public space made it even more popular, 
and on the other, the device could capture more powerful voices like those of the 
yellers. And when the song was released on a gramophone record, it could reach 
any home and be listened to many times by many people. Thus, in a short time, 
the jukebox and 45 rpm vinyl records became symbols of the pop culture of the 
1950s–1960s.

In his article on Mina and Adriano Celentano, Paolo Prato reflects on some of 
the social factors that contributed to the emergence of the yellers. The author cites 
observers of the described above time, such as Guido Crainz, who outlines it as 
“the most impressive example of capitalist growth in post-World War II” and Irene 
Piazzoni who considered that technical innovations such as television and records 
accelerated the pop revolution in Italy. With the launch of television the popular 
song took a central place in the programming strategies and “the recording industry 
became the driving force of the music business, heralded by the introduction 
of 45 rpm and made more attractive by stereophony”. Prato writes that as a 
result, classically trained or bel canto – inspired voices “gave way to uneducated, 
shouting, sobbing voices” (Prato 2014: 162). Analyzing the various opinions about 
the cultural space, the author examines specific musical aspects of the historical 
dimensions in which they were manifested. But what was characteristic of the new 
phenomenon and who were the most famous performers?
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The appearance of urlatori and the Volare cult
The yellers – a symbol of youth, energy and change – “in place of the 

rhetoric, the propriety, the priggishness and the moralism of the songs of the 
1950s, […] proposed the search for  freedom, the excitement, the brazenness 
and the anticonformism of rock and roll (Agostini 2007: 391)”. High-pitched tones, 
demonstrating vocal power, displaced the sentimental tones of lyrical singers. 
Following the example of rock and roll, which expressed a rebellious attitude 
towards various events and phenomena in social life, the yellers changed the 
perception of the Italian melodious song. The refrain “yelled” in Tony Dallara’s 
Come prima, the distorted movements, the feeling, rhythm and emotions in Adriano 
Celentano’s 24 mila baci, the singing skills of Mina, Betty Curtis and other yellers 
caused triumph and broke stereotypes. 

As I have already mentioned, Domenico Modugno’s success marks the 
advent of urlato style, “inspired by the way of singing of many American performers 
of doo-wop and gospel-pop music, a genre that uses il terzinato3 as a rhythmic-
melodic element of the songs” (Liperi 2016: 171). That is a sign of modernization 
and emergence of a new type Italian song, which was “catapulted into the sleepy 
Italian landscape; il terzinato almost automatically led to prolonging the rhymes: 
volare…oo, coo…me prima, più di prima ti ameròoo, etc.” (Liperi 2016: 171). With 
Nel blu dipinto di blu, better known as Volare, Modugno completely breaks with the 
clichés that usually characterized the Sanremo Festival songs. Roberto Agostini 
describes Modugno’s “husky, nasal and forced vocal style” as far removed from 
the bel canto and the sentimental melodic style of the singers of the 30s and 40s. 
The author explained that the lyrics are also atypical with their carefree attitude 
and a search for an undefined freedom. The extraverted performing style and 
stage behaviour, e.g. the singer spreading out his arms and turning his back while 
addressing the audience at the beginning of the final instrumental chorus, are 
also emphasized. This gesture, at the time considered revolutionary, subsequently 
became his artistic signature (Agostini 2014: 32). Unforgettable is the beginning 
of the song – “the orchestral interlude with the drizzle of high notes of piano 
arpeggios and a mixture of Hammond organ tones and cymbals that simulate 
(who knows) gusts of wind. The harmony and rhythm are deliberately suspended 
to introduce us to the dreamlike dimension in the verse” (Facci, Soddu 2011: 69-
70). The transposition of the melody of some verses to an octave higher plus the 
highlighting of the bridge melodically and harmonically from the chorus enhance 
the effect of carefree flying during the period of economic boom in Italy. Domenico 
Modugno’s success has been associated not only with occupying top positions in 
the charts worldwide but also with multiple awards, including Grammys, as well as 
with the resulting boom in record sales. 

However, the “yeller school” was headed by another popular singer in the 
Apennines – Tony Dallara, an artistic pseudonym of Antonio Lardera. Called 
“the king of the yellers”, he “screamed the lyrics of the songs at the top of 

3  In Italian il ritmo terzinato = a set of three items/notes played for unit time (“tripleted”).
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his lungs, “sobbing” the syllables in the manner of Tony Williams from “Platters” 
(Casamassima, Fares, Pollini 2005: 93). According to Agostini, Dallara, “with his 
modesty and sobriety, showed how youthful exuberance and enthusiasm did not 
necessarily imply the alleged vulgarity and excesses of the most reckless yellers. 
Tony actually  yelled louder than Modugno, but he was a “good boy” (Agostini 
2014: 39). The author also commented that in 1960 when the rivalry between 
melodici and urlatori came to the fore at the Sanremo Festival, the winner was the 
song Romantica in the double performance of Tony Dallara and of Renato Rascel 
(who is also the composer of the music). Romantica represented “an instance of 
perfect balance between Italian melodic tradition and the novelty of the yellers” 
(Agostini 2014: 33). Both singers impressed with “untrained natural voice, freed 
from the shackles of the operatic voice” (Agostini 2014: 38). The novelty was  that 
Dallara kept distance from the traditional models. He mixed Doo Wop inflections 
and Modugno-style yelling. The song was in AABA form typical for the songs of 
Sanremo Festival in the 1950s. Comparing the first two bars of the two versions, 
Agostini concludes that Dallara performed a concise song (2:03), regular and 
loud, fast and with danceable rhythm, yelling in the upper register. Raschel in turn 
interpreted a long (5:18) sophisticated song version, with an imposing orchestral 
accompaniment and traditional embеllishments in his warm voice (Agostini 2014: 
33-39). 

That new wave of young interpreters, such as Mina and Adriano Celentano, 
“who came to replace the old guard of the melodic singers” (Prato 2014: 162), 
also gained popularity with the use of jukeboxes. Neither Mina nor Celentano 
had the behaviour of those singers who used to hold a hand on their hearts 
while singing. This gesture, typical of the 19th century, was absent from their 
stage presence. Thanks to a mix of elegance and sensuality Mina (Anna Maria 
Mazzini) became a “timeless icon as she went against her time by challenging 
the more rooted conventions (vocal, behavioural, social)” (Prato 2014: 163). In 
an article of Rachel Haworth was noted that “no longer just the “ragazzetta del 
jukebox” who only the teenage audience follows, Mina now has universal appeal 
and status. She apparently transcends the divisions of class, geography, politics 
and generation inherit to Italian society of that moment and, in so doing, represents 
something quintessentially Italian […], italianità consists of both modernity and 
tradition, or social change and status quo in light of the changes in Italy during the 
miracolo economico of the late 1950s and early 1960s” (Haworth 2018: 5). Mina’s 
songs have had international success and some of them have been performed 
by Bulgarian singers. Tintarella di luna was interpreted with great success by Dimitar 
Yosifov and also by Emil Dimitrov. Another case in point is Un anno d’amore performed 
by Pasha Hristova and by Emil Dimitrov. Today we mention the name of Mina as a 
symbol of vocal qualities, talent and professionalism. 

The appearance of Adriano Celentano – “the first singing artist who proposed 
stories animated by new youthful feelings” (Liperi 2016: 173) – marked a turning 
point in the sound space of the 60s. The sensational impact of the elegant 
Celentano in his performance at the Sanremo Festival in 1961 with the song 24 mila 
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baci is commented on by Roberto Caselli, who analyzes the moment in which the 
singer “turns his back, while the music of his piece starts and with a sudden leap 
he turns in front of the microphone, starting to yell his rock’n’roll: it is a brilliant 
idea which in the space of a few seconds divides Italy between those who find 
him scandalous and those who instead begin to love him madly” (Caselli 2018: 
77). Celentano is full of ambition and inexhaustible energy, called “molleggiato”4, 
he works tirelessly and is one of the few singers who has remained on the stage 
for decades.

The performing style of the singers listed above, as well as Little Tony, Joe 
Sentieri, Betty Curtis, Ricky Gianco, Giorgio Gaber, Rita Pavone and many other 
yellers, is not based on pathetic singing of sentimental feelings. Rather, it is a 
fusion of the classical melodious song with subsequent genres, such as canzone 
d’autore and progressive rock. Some of the performers are inspiring with the so-
called “melodic screams” (Betty Curtis, Joe Sentieri), others are more aggressive 
(Little Tony, Giorgio Gaber), while third ones accelerate the rhythm and “distort” 
the American-style musical effect with their explosive voices (Mina) or with 
their movements on the stage (Celentano). However, they have all established 
themselves as performers with vocal and artistic qualities that have left their mark 
in the popular genre.

Conclusion
It is indisputable that urlatori carried a strong emotional charge. Usually 

“yelling” is analyzed as a way of singing that opposes Italian singing traditions 
and customs – something of a “youth music” adopting the American style of rock 
and roll rather than a representative of Italian popular musical tastes adhering to 
melodious styles. Performers capable of an incredible range of tone and stage 
behaviour, who followed new rhythms – it is obvious that young people with a free 
spirit would like that. The curiosity of new generations has always been attracted 
to new emotions and it was the yellers that offered a variety of melodies presented 
in a strikingly different interpretation style.
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Резюме

В края на 50-те – началото на 60-те години на XX век, в период на социал-
но-икономически промени, които се отразяват на културата, в историята 
на италианската Musica Leggera група млади изпълнители формират пев-
ческото течение на „викачите“ (на итал.ез. “urlatori”, urlare = викам, кре-
щя). Целта на статията е да разкрие как новият начин на пеене, лишен от 
орнаментиката на мелодичните красиви песни, откроява експлозивната 
сила на гласовете и променя вкусовете на публиката. Търси се отговор на 
въпроса с какъв репертоар певците постигат незабавен успех, който се 
превръща в символ на младежката еманципация и икономически растеж и 
влияе върху създаването на нови песни с по-непринудени текстове, изис-
кващи нов тип интерпретация.
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Абстракт: Текстът изследва представления на китайска традиционна опера в България 
през петдесетте години на XX век и тяхната рецепция. Проучват се и фрагменти от 
китайската традиционна опера, включвани в гастроли на други китайски традицион-
ни изкуства като подход за постигането на пълноценната зрителска рецепция у нас на 
представления на китайска опера. Осмислят се и други подходи, прилагани в търсене на 
зрителска рецепция. Изследването се гради върху архиви, научни издания, публикации в пе-
чата, спомени на изпълнители. Приложени са исторически, теоретичен, съпоставителен 
и др. изследователски методи.

Ключови думи: представления на китайска традиционна опера в България, рецепция, 
Легенда за Бялата змия, Река Есенна, Стрелящият по орли, петдесетте години на XX век

Ключови думи (на кит. eзик): (中国关键词): 中国传统歌剧（戏曲）表演在保加利亚﹑     
接受﹑受容﹑《白蛇传》﹑《秋江》﹑《射雕》﹑1950年代

Keywords: Traditional Chinese opera performances in Bulgaria, reception, The White Snake, Autumn 
River, Shooting Eagles, the 1950s

Сътрудничество между България и Китай води началото си от 3–4 
октомври 1949 г. (Ma 2020). Предвид обстоятелството, че нашата дър-
жава е втората в света (Ma 2020), която признава КНР, би могло да се 
очаква двустранното приятелството да се развие бързо и при гастроли 
извън Китай български публики да са сред първите чуждестранни публи-
ки, с които китайската държава би споделила свои изкуства. Доколкото 
петдесетте години са и първото десетилетие след установяването на 
дипломатическите отношения между България и Китай (oт 1950 г. двете 
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държави обменят посланици) (Ma 2020), това десетилетие е важно по от-
ношение на културния обмен и рецепцията на китайските изкуства и кул-
тура у нас и в перспектива. През десетилетието китайски издания по-
стъпват в български библиотечни фондове (Tzenova 2021: 267-273) и това 
допринася българската общественост да формира впечатления за ки-
тайските изкуства и култура в процеса на четене. Ценни свидетелства 
за осъществявания културен обмен през петдесетте години на XX век 
предоставя поддържаният от Посолството на КНР в България Архив на кул-
турния обмен между Китай и България (Zhongguo he Baojialiya wenhua 2004). От 
документалния масив е видно, че първото посещение на китайска трупа 
у нас – Китайската акробатична трупа в Чунцин (Zhongguo Chongqing Zaji Tuan                 
【中国重庆杂技团】), е осъществено през 1954 г. (Zhongguo he Baojialiya 
wenhua 2004). Би могло да се допусне, че на базата на активния обмен пър-
вото посещение на китайска трупа у нас става факт едва няколко години 
след установяването на двустранните отношения. В същия архив се по-
сочва, че още този първи гастрол, е „посрещнат топло“ и е „приветстван 
от българската публика“ (Zhongguo he Baojialiya wenhua 2004). 

Съпричастността на българската публика още с изпълненията на 
първата китайска трупа, посетила нашата държава, показва, че българ-
ската общественост поначало проявява интерес към традиционните из-
куства на Китай. Логично би било с натрупването на следващи срещи 
с китайски традиционни изкуства тези интереси да се задълбочават. 
Същностна специфика при китайските традиционни изкуства може да 
бъде описана с термина „свързани изкуства“ (related arts – по Su 2009; виж и 
Tzenova-Nusheva 2010: 52-55, 236, 257-258). Характерна особеност на „свър-
заните изкуства“ в Китай е, че те са в хармония хъ（he 和）помежду си, 
разбирана като „баланс“, „съгласуваност“, „единение“, „съюз“. Според древ-
нокитайски трактати, за да съществува хъ, нито едно от изкуствата не 
бива да доминира, а единствено да служи за омекотяване и доразкриване 
на останалите (Chenyang 1981: 81-98). Тук могат да се открият аналогии 
с митологията, философията и изкуствата на Древна Гърция, с идеи на 
Вагнер за „свързаните изкуства“, „обединяващи се в най-блажена хармо-
ния“ (Wagner 1993: 69-213) и др. (Tzenova 2020: 42-48). „Свързаността на из-
куствата“ е осезаема и при спектакли на китайски акробатични трупи: на 
сцената присъства оркестър или ансамбъл от традиционни инструменти, 
прозвучават певчески изпълнения, спектаклите се градят върху сюжети. 
Тези специфики в известна степен доближават акробатичните спекта-
кли, макар те да са насочени най-вече към осъществяването на диалог с 
публиката чрез забавление, удивление, възхитата от постигнатото май-
сторство на изпълнението, до спецификите на китайската традиционна 
опера, която е много по-сложна за възприемане от чуждестранни за Китай 
публики. Присъствието и преживяването на спектакли на китайски акро-
батични трупи подготвя българската общественост да възприеме по-
късно комплексността на представления на китайска традиционна опера.
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През 1955 г. у нас гостува китайска музикално-акробатична трупа 
(Zhongguo he Baojialiya wenhua 2004). През 1956 г. китайска художестве-
на трупа (Zhongguo yishu tuan 中国艺术团 – Zhongguo he Baojialiya wenhua 
2004) представя различни изкуства. Допълнително проучване показа, че 
трупата е обхващала представители на Шанхайски театър за Пекинска опера 
(Shanghai jingju yuan 【上海京剧院】), трупа за песни и танци Червено зна-
ме (Hongqi gewu tuan 红旗歌舞团) и акробатична трупа (Zaji tuan 杂技团). 
В състава на художествената трупа са били включени Тун Джълин (Tong 
Zhiling 童芷苓) и Гуан Сушуан (Guan Sushuang关肃霜), утвърдени изпълни-
телки на Пекинска опера – Дзиндзю (Jingju 京剧), които са запознали българ-
ската общественост с фрагменти от опери, в които важни персонажи са 
китайската жена войн и конкубината (Shanghai wenhua yishu zhi 2005; Li and 
Jiaojiao 2013). В китайски архиви открих и снимка, показваща топлия прием 
на китайските изпълнители в София. Снимката е заснета на открито, на 
нея българи аплодират и обсипват с цветя китайските гости (Li, Jiaojiao 
2013). Това посещение подготвя българското общество за възприемането 
на китайска традиционна опера и за представления на Дзиндзю (предста-
вяни у нас от началото на осемдесетте години на XX век – Zhongguo he 
Baojialiya wenhua 2004). 

През 1958 г. у нас концертира китайската оперна певица Джоу Сяойен 
(Zhou Xiaoyan 周小燕 –  Li, Jiaojiao 2013), която пленява българската пуб-
лика с изпълнения на фрагменти от западноевропейски автори и с изпъл-
нения на китайска традиционна опера. Певицата концертира във Велико 
Търново, Габрово, Враца, София и Варна и е „посрещната топло от публика-
та“, със „сърдечност“, „ентусиазъм“ и „похвали“ (Zhоu Xiаoyаn dеng zаi Bao 
1958). Вероятно посещението е целяло да представи близки черти между 
западноевропейската и китайската традиционна опера – в търсене на за-
дълбочено общуване с българската общественост. При изследването на 
процеси на рецепция се установява, че предварителната подготовка, опи-
тът, „хоризонтът на очакване“ на възприемащия определено произведение 
на изкуството са от съществено значение (Jauss 1970: 7-37; De Toro 1995: 
114-115). За да се достигне до пълноценното възприемане на цялостни 
представления на китайска традиционна опера, е важно публиката вече 
да е присъствала на изпълнения на кратки фрагменти от китайски тра-
диционни опери, представени у нас като част от прояви, свързани с дру-
ги китайски изкуства. Тези фрагменти от опери вероятно умишлено са 
включвани в публичните прояви – като своеобразна предварителна под-
готовка на българската общественост за възприемането на цялостни 
представления на китайска опера. 

Би могло да се обобщи, че още с първите си гастроли у нас китай-
ски трупи и солисти подготвят българската общественост за възпри-
емането на китайски традиционни изкуства, а в перспектива – и за по-
сложните за възприемане представления на китайска традиционна опера. 
Сред посещенията на китайски трупи и солисти у нас през петдесетте 
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впечатлява гастролът на Китайската съчуанска оперна трупа (Zhongguo Chuanju 
tuan【中国川剧团】) през 1959 г., която обхваща шейсет и четирима (!) 
представители (Zhongguo he Baojialiya wenhua 2004), сред които двайсет 
и двама (!) музиканти (Chuanju de di yi ci chuguo 1997; Koushu lishi 2021). 
Изследвам детайлно този гастрол в друг свой текст (Tzenova 2021: 267-
273), в който извеждам постигната положителна критическа и зрител-
ска рецепция, за което свидетелстват архиви на китайски език, споме-
ни на участници и публикации на български и други езици (Zlatev-Cherkin 
1959: 6; Chuanju de di yi ci chuguo 1997; Koushu lishi 2021). Сред предста-
вленията, изпълнени у нас, са включени обичани и от китайската публика 
творби: Легенда за Бялата змия (Baishe chuan《白蛇传》), Река Есенна (Qiujiang                
《秋江》), Стрелящият по орли (She diao《射雕》) и др. (Zlatev-Cherkin 1959: 6; 
Koushu lishi 2021). Рецензия за представленията пише Георги Златев-Черкин 
(Zlatev-Cherkin 1959: 6), утвърден професор, работил във висши учебни заве-
дения в София (от 1929), във Виена (1936–1938), в Пекин, Тиендзин и Шанхай 
(1955–1958) (Zlatev-Cherkin 2005–2020). 

За българската култура и за рецепцията на китайска традиционна 
опера у нас е от значение, че именно Златев-Черкин пише рецензията за 
първото посещение у нас Съчуанската опера – Чуандзю и за изнесените 
представления, защото на основата на своите знания и разбирания за ки-
тайската култура той представя пред българската читателска аудито-
рия отзвука от тези представления по най-разбираемия, интригуващ и 
професионален начин. Златев-Черкин запознава българските читатели със 
самата същност на китайската традиционна опера; извежда онова, което 
удивлява и очарова чуждестранните публики; запознава читателската ау-
дитория с драматични текстове, със структурата и други специфики на 
изпълняваните произведения; с традицията биенлиен (biаnliеn变脸) – „смя-
на на лицата“ – в Легенда за Бялата змия; извежда черти на Чуандзю, които я 
отличават например от Дзиндзю; насочва вниманието към „изключителна-
та вещина“ в изпълнителското майсторство; отделя специално внимание 
на музиката на Чуандзю, като насочва аудиторията към важните функции 
на хора и на ударните инструменти в китайската опера. Златев-Черкин 
определя гастрола като „щастливо събитие за българската публика“, в 
рецензията му се усеща и постигнатото емоционално въздействие сред 
българската аудитория (Zlatev-Cherkin 1959: 6). 

Със своята професионално написана рецензия Златев-Черкин допри-
нася за разширяването на „хоризонта на очакване“ сред българското об-
щество по отношение на китайската традиционна опера и по този начин 
поставя значим фундамент, подпомагащ процесите на рецепция на пред-
ставления на китайска традиционна опера в България. По спомени на ак-
тьора Уан Ян (Wang Yang 汪洋) с трупата е пътувал преводач – свидетел-
ство за търсенето на пълноценна комуникация и рецепция. Според актьора 
репертоарът бил така добре обмислен, че публиката разбирала и съпре-
живявала случващото се на сцената и без превод (Koushu lishi 2021). Този 
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гастрол – първо представяне на Чуандзю извън Китай (Tan 2017: 355), е ос-
мислен като „прецедент“, „постигнал неочаквани резултати“, „изчисти[л] 
неразбирането, че само бойни изкуства и танцови драми могат да бъдат 
приветствани в чужбина“ (Chuanju de di yi ci chuguo 1997; Koushu lishi 2021). 
Постигнатият успех свидетелства за положителна зрителска и критиче-
ска рецепция на представленията и поставя основа за следващи визити, 
популяризиращи китайската опера.

В обобщение, за да се достигне до толкова мащабен гастрол на ки-
тайска трупа за традиционна опера още през първото десетилетие от 
двустранното културно сътрудничество и той да постигне пълноценна 
рецепция сред българската общественост, от значение e стратегията, при-
лагана от китайски дейци на културата. Тук следва да се отчетат някои допъл-
нителни обстоятелства. От една страна, китайската традиционна опе-
ра (подобно на други традиционни изкуства сред държавите от ЮИЮА) 
се оказва сложна за възприемане дори в Китай – например от младото 
поколение китайци. За китайските дейци на културата вероятно е било 
обосновано един евентуален гастрол извън Китай, представящ китайска 
традиционна опера, да бъде стратегически обмислен и внимателно под-
готвен чрез предварително подбрания репертоар, неизискващ превод или 
адаптации, чрез последователното представяне на кратки фрагменти от 
традиционни опери в рамките на по-ранни гастроли, за да бъдат и цялост-
ните представления на традиционна опера разбрани, съпреживени, хареса-
ни от българските публики. От друга страна, годината на осъществения 
гастрол е едва 1959 г. – няколко десетилетия преди китайски трупи за 
традиционна опера да започнат целенасочено да популяризират китайска-
та традиционна опера извън Китай, което се очертава като съществена 
тенденция от осемдесетте години на XX век и особено след 1986–1987 г. 
(Scholz-Cionca 2001: 215-227; Li 2010: 5). Ранният гастрол на китайска тра-
диционна опера у нас е и своеобразно доказателство за представената в 
началото на изследването хипотеза, че на основата на бързо развилите 
се двустранни дипломатически отношения именно български публики биха 
били сред първите чуждестранни публики, с които китайското общество 
би споделило свои изкуства.
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Summary 

The bilateral cooperation between China and Bulgaria has been very important for 
the reception of traditional Chinese opera performances in Bulgaria. The notions 
of Chinese arts and culture, obtained through reading and attendance of other 
traditional Chinese art performances, have also been essential. The most important 
is the very process of interaction between performers and audiences during the 
traditional Chinese opera performances in Bulgaria. The present paper examines 
the first Chinese troupes which have visited Bulgaria in the first decade after 
the establishment of the bilateral relations. The text also outlines some strategic 
principles in search of full spectator’s reception among the Bulgarian societies 
and audiences. The research is based on archives, scientific editions, publications 
in periodicals, and memories of performers. The applied interdisciplinary 
approach combines historical, analytical, comparative, music-theoretical, social 
anthropological, etc. knowledge. 
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Идеологически промени в българския оперен театър от втората 
половина на XX век 

Ideological changes in the Bulgarian opera theater from the second half 
of the 20th century

Емилия Жунич1

Институт за изследване на изкуствата,
 Българска академия на науките

Emiliya Zhunich
Institute of Ar t Studies, 

Bulgarian Academy of Sciences

Абстракт: В началото при възпроизвеждане на оперните произведения се е търсела мак-
симална точност и реалистичност, съобразно видяното и наученото в чужбина. Около и 
след средата на ХХ век повéлите са да се откриват „всички, макар и слабо подсказани 
идейно-прогресивни настроения и жизнено-човешки чувства“, да се извеждат на преден 
план, „за да се задоволят обществените и културните нужди на хората“. След 1989 г. „осъ-
временяването“ е в друга посока – библейският персонаж Набуко е облечен с шинел и каска, 
войниците му размахват автомати срещу потърсилите убежище в храма.

Ключови думи: Травиата, Тоска, Риголето, Русалка, идеологически промени

Keywords: La Traviata, Tosca, Rigoletto, Rusalka, ideological changes

„Знаменателно е, че прохождайки из Европа-та, българинът избира от 
образа ѝ […] не атракцията, забавното, зрелищното, а онова, което е близ-
ко до неговата патриархалност, което е благонравно и го образова, кое-
то облагородява и издига социалния престиж, което смекчава нрава му, 
не просто му служи да си убие времето.“ (Biks 2000: 7-8) Завършили музи-
кално образование в чужбина българи в края на XIX столетие привнасят 
това изкуство у нас и е естествено да търсят максимална реалистич-
ност съобразно видяното и наученото навън. За първите сцени от опери, 
изпълнявани в съпровод на пиано2, без хор3, поръчват костюми и декорации 

1  Emiliya Zhunich (PhD) is a Senior Assistant Professor in The Music Sector, Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of 
Sciences. Her research focuses on operatic theater, the artists and its’ history. In 2014 she defended a dissertation related 
to the development and soloist compositions of the first out-of-capital opera in Bulgaria. She joins the research team that 
produced the academic edition Bulgarian Musical Theatre in its work on the fourth final volume of the series. She is the 
author of the monographs: ‘Nai-dobriyat Lud Gidiya. 100 years since the birth of Minyo Minev’ (2019) and ‘Festivals for 
musical and performing arts. Concepts, metamorphoses, conversions’ (2020). 

E-mail: zhunich@mail.bg
2  от Ангел Букорещлиев – пианист, дипломиран в Пражката консерватория, завърнал се 
току-що (м. юли 1890 г.) в родината, заедно с тенора Иван Славков и баритона Драгомир 
Казаков.
3  „1891 г. […] От начало не се мислeше за цели опери, главно, поради липсата на оперен 
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в Прага. Трогателен е споменът за 31 август 1908 г., когато пред видни 
общественици и министъра на просвещението Никола Мушанов оперните 
ентусиасти представят сцена от Фауст4, опитвайки да защитят идеята, 
че е назряло създаването на оперна трупа.

Репертоарът, представян в началото, впечатлява с разнообразие-
то на композиторите и творбите – италиански естествено, но и френ-
ски, руски, немски, чешки; отделя се подобаващо място и на „прохожда-
щото“ българско оперно творчество. Скоро реализират и „най-българския 
оперен сезон“, 1910–1911 г., с премиери на четири български заглавия5 – 
прецедент и до днес. До края на 1944 г. в Софийска опера премиерите 
са 175, сред които и няколко балета (Bozhkova 1975: 136). Някои опери са 
поставяни неколкократно – Селска чест, Евгений Онегин, Травиата, Тоска, Кармен, 
Вертер и др., но е интересен фактът, че има и съвсем рядко играни като 
Хугеноти, Самсон и Далила, Далибор, Орфей, Еврейката, Джоконда, Савската царица, 
пучиниевия Триптих и Момичето от златния Запад, Фиделио, както и Летящият 
холандец, Танхойзер, Лоенгрин и Рейнско злато. Макар и в по-скромен вариант, 
разнообразие търси и единствената извънстолична оперна трупа – ста-
розагорската. Представените от нея 12 творби (18 премиери) са на 9 ав-
тори от различни националности, с различни стилови и жанрови особено-
сти. Принудени да следват стореното на софийска сцена, да „копират“ 
според възможностите си постановките, старозагорските ентусиасти 
извършват огромна популяризаторска дейност сред населението в Южна 
България, осъществяват свои успешни гастроли и отвъд Балкана (Ил. 1).

След 9.IX.1944 г. политическите промени в България водят до про-
мяна във всички сфери, съответно и в оперния репертоар и прочита му. 
Политбюро, провеждащо редовни заседания почти всяка сутрин от 7 до 12 
часа още от м. септември 1944 г., взема конкретни организационни реше-
ния за управлението на страната, за пропагандата и агитацията, книго-
издаването, печата, партийната и народната просвета, радиото, рабо-
тата сред писатели, художници и пр. (Isusov 1978: 34). Дава предписания 
във всяка област (Elenkov 2018) – политическа, стопанска, културна, въ-
преки че няма как да разполага с подготвени специалисти, представители 

хор, чиято издръжка не можеше да се поеме от управлението на операта, нито пък от 
Министерството на просветата.“ Цит. по: (Kazakov 1929: 83).
4  „Представете си, че пред вас се намира градината в дома на Маргарита. Тия поставени 
един срещу друг два стола в десния фланг са преддверието на къщата. В средата на 
зида е вратичката за улицата. […] А отпред, тия няколко книги, които, ето на, сега пред 
вас оставям на земята, представляват лехи с цветя. Тях Мефистофел ще ги заклина, та 
да може цветето, което Маргарита ще пита дали Фауст я обича, като му къса лист по 
лист цветчетата с „да“ и „не“, да ѝ отговори, че я обича.“ – обяснява Драгомир Казаков на 
събраните в залата. Цит. по: (Vulpe 1979: 335-336).
5  Сиромахкиня от Ем. Манолов; Камен и Цена от Ив. Иванов и В. Кауцки; Борислав от М-ро Г. 
Атанасов; Тахир Беговица от Д. Хаджигеоргиев; единствената премиера на чуждестранно 
произведение през сезона е Селска чест. Цит. по: (Bozhkova 1975: 136).
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на работническа партия6, която до него момент е била в нелегалност. 
Веднага след 9.IX. новосформирани отряди на народната милиция бдят 
за реда. Изземват се книги с прогерманска, антисъветска и монархиче-
ска насоченост, за да бъдат унищожени (Ivanov 2009: 281). Проф. Стоян 
Брашованов, първият български дипломиран музиколог, е посетен в дома 
му, обвинен е, че притежава фашистка литература, т.е. книги на латини-
ца7, след което е арестуван и изтезаван (Brashovanova 2001). Оперният 
режисьор Драган Кърджиев, учил и работил в Германия8, получил признание 
и канен неведнъж като асистент-режисьор на Вагнеровите тържества в 
Байройт, е уволнен и интерниран. Стига се до изпокриване на музикални 
инструменти (Dimitrova 2004: 110), за да не бъдат собствениците им обви-
нени като пронемски настроени заради притежанието им. 

Членовете на отечественофронтовските комитети и сформирани-
те скоро след 9.IX. партийни организации, без да са съвсем наясно относ-
но операта като изкуство, стъпвайки върху добили популярност лозунги 
като „изкуство от народа и за народа“, поставят непрекъснато свои ис-
кания. Творбите на немските композитори не са в афишите на театри-
те. Изключение в първите 20 години са двете комични опери Отвличане от 
сарая и Сватбата на Фигаро. Изключение, дължащо се на комичното в сюже-
тите им и на заварените просветени музиканти, ценящи моцартовия ге-
ний и влиянието на произведенията му върху публиката и възпитанието 
на изпълнителска култура и прецизност, още повече че в театрите са по-
стъпили много млади, но не съвсем подготвени дарования след разпореж-
дането: „всички, които са показали известна дарба, да се подтикнат към 
изкуство“9 (Dimitrova 2004: 107-108). 

През 1966 Розалия Бикс пише няколко реда за немската оперна школа, 
споменава Моцарт с 4 познати заглавия, Вебер – с две, и „накрая Вагнер – 
титан, от когото за жалост съвременна България (изключвам постанов-
ките преди 1944 г.) познава само Летящият холандец“ (Biks 1966: 42). Вагнер 
не фигурира и сред Велики композитори (Brashovanova 1971) в издание от 
70-те години и то не защото (абсолютно убедено твърдя това – б. а.) 

6  Вещи специалисти, партийни членове, ако и не достатъчно на брой, естествено има, 
но в болшинството си те са вече на възраст. Макар отдавна споделящи левите идеи, не 
одобряват поетия през 1941 г. курс за въоръжена борба, не вземат дейно участие в нея. 
Съответно след 9.IX.1944 г. за това са подложени на остра критика и лишени от правото 
да заемат отговорни постове (Isusov 1978: 38).
7  Освен че е завършил на Запад, Брашованов е и „доктор по философия, науката, която до 
1989 бе определяна като „ненаучна“. Малко преди уволнението, през нощта на 11 октомври 
1944, само месец след датата 9 септември, в дома на Брашованов нахлули двама, единият – 
с изваден пистолет – погледнал библиотеката и казал: „Аха, ясно, фашистка литература.“ 
Цит. по: (Yapova 2021: 16).
8  В немилост изпадат и агрономи, инженери и др. специалисти, завършили образованието 
си в Германия. 
9  SA - Stara Zagora, f. 91К, inv. no. 2, а. u. 1, p. 65.



449

авторът не познава творчеството му. Свидетелство за разнообразието 
на репертоара преди и след 9.IX.1944 г. е Книга за операта (Kamburov 1943). 
Камбуров включва 87 оперни композитори с 207 творби, а Сагаев (Sagaev 
1967), значително по-малко – 60 композитори (приблизително 2/3) и 108 
творби (почти наполовина). През изтеклия четвърт век между двете из-
дания има новонаписани опери и такива, поставени у нас за първи път. 
Сагаев им отделя внимание10, но това само увеличава числото на отхвър-
лените. Естествено, не всички творби издържат проверката на времето. 
Опери като Ернани и Макбет, ако и да не фигурират в книгата на Сагаев, 
продължават да се радват на интерес до днес, независимо от партийните 
повели и пристрастия.

В програми на Травиата от преди 9.IX.11 думата „благородство“ не-
изменно присъства. За разлика от съдържанията на творбата, печата-
ни по-късно. Вероятно „благородство“, „благородник“, „аристократ“, „бур-
жоа“ са …синоними и са несъвместими със съвременния социалистически 
мироглед! За да се стигне в края на 80-те години до заглавие на рецен-
зия: Безпътната – в пътя (Biks 1988: 6). В случая авторът коментира повече 
темпȧта на диригента, предимства и недостатъци на постановката, а 
не благородството на куртизанката. Самото заглавие, макар и неслучайно 
звучащо като игрословица (а търсено и намерено!), е показателно за посо-
ката на промените в естетиката. Основание да считаме, че в годините 
след Втората световна война световнопризнати и утвърдени шедьоври 
се нуждаят от приемлива идеологическа обосновка ни дава писмо до пред-
седателя на Комитета за наука, изкуство и култура от м. април 1947 г., 
писано от Тоско Илиев, директор на Старозагорската опера. Той обяснява, 
че все още не е натрупан достатъчно професионален опит12, за да може 
напълно да се следва препоръчаната от София репертоарна политика. Но 
режисьорите търсят, тълкуват и пресъздават „всички, макар и слабо под-
сказани идейно-прогресивни настроения и жизнено-човешки чувства, като 
се стремят да се освободят от оперния шаблон“ и привежда примери – пос-
тановчиците са се постарали живото човешко чувство за правда и сво-
бода (Тоска), елементите на бунт на унизената личност (Русалка), борбата 
срещу „гнилото аристократично общество“ (Риголето) да бъдат изведени 
на преден план, за да се задоволяват обществените и културните нужди 
на хората13.

10  Във второто (1967 г.), в третото (1976 г.) и в четвъртото издание (1983 г.) са отделени 
съответно по 5, 5 и 6 страници на операта В бурята на Тихон Хренников, поставена само в 
Русенска опера през 1959 г., но забележителна с това, че списъкът на действащите лица 
започва с В. И. Ленин, ако и ролята да е говорна и епизодична.
11  Програми на Старозагорска опера от 1928 г. и 1939 г. и на Софийска опера (без година). 
Личен архив на Димитър Христов. 
12  Старозагорската оперна трупа е одържавена на 1 април 1946 г. след 21-годишно 
непрекъснато съществуване и реализирани над 1000 представления.
13  SA – Stara Zagora, f. 47, inv. no. 1, а. u. 8, p. 10.
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Какви са обаче културните нужди на хората? Слабата посещаемост 
в оперните зали е „резултат на едно преоформяне на социалистическата 
интелигенция“14, защото в традиционния оперен репертоар „музиката не 
е на музикалното ниво на широката ни публика, а е музика за хора с по-ви-
сока музикална култура“15, 16. Управляващите се ласкаят от мисълта, че са 
направили много повече за културното израстване на народа, отколкото 
всички предходни правителства. Самите те влизат в залата само ако 
това се налага17. Не са единици тези с едва второ или трето завършено 
отделение, но са наясно, че „комунистическата партия18 изисква от тво-
рците […] да създават дълбоко вълнуващи, понятни за народа, идейно из-
бистрени произведения, които да подпомагат победоносния ход към кому-
низма“ (Melamed 1963: 70) и доста брутално, възползвайки се от „правото 
на силния на деня“, поставят ултимативно разни искания.

През социализма непрекъснато се пише за съвременно звучене. Водят 
се спорове около Te Deum-a или около Молитвата на Тоска – прекалено 
свързани с религията за вкуса на съвременния социалистически труже-
ник, който, разбира се, задължително е атеист и добре знае, че „религията 
е опиум за народа“19. Веднъж съкращават Песента на овчарчето, игнори-
рат драматургичния замисъл на Пучини и нарушават пасторалната иди-
лия. Друг път орязват няколкото такта след пробождането на Скарпия 
(Стара Загора). Вкарват балетна двойка (1987 г., София) в началото на 
трето действие, която чрез танц да представя „несбъднатите мечти на 
Каварадоси и Тоска за един живот, към който се стремят, който биха ис-
кали да изживеят“ (Neykov 1995: 26). В ленинградския Малий театър са поста-
вяли В борба за комуната по музиката на Тоска от Пучини, в която режисьорът, 
автор и на либретото, е пренесъл действието по времето на Парижката 
комуна – разказва Майерхолд. Известният руски и съветски режисьор оба-
че коментира: „Ако нарека Аида Октябрина, с това няма да я превърна в рево-

14  Формулировка на Симеон Фетваджиев, диригент.
15  CSA, f. 354, inv. no. 1, а. u. 314, p. 65, 69, 70, 71; Цит. по: (Dimitrova 2004).
16  За масовия вкус може да се съди и по изнесените и показани на сцена на първия околийски 
преглед на художествената самодейност през 1948 г. „… символистични упражнения като 
биене на гъсеници, мазане на дръвчета с вар, окопаване и борба със сивия червей…“ и пр. 
Цит. по (Elenkov 2018: 81). Самият факт, че някой го е замислил и реализирал, друг го е 
разрешил, трети – описал, е красноречив.
17  Почти анекдотично звучи публикуван в местен официоз отзив на партийния ръководител 
Иван Мечев. След премиера на Евгений Онегин изброява кои са били официалните гости, кои – 
артистите, че той им е поднесъл цветя, но най-много е харесал Нянята.
18  До 9.IX. БРП (к) има 13 700 членове, само след 40 дни те са 4 пъти повече, а към 15 
февр.1945 г. броят им е 251 591 души. Цит. по: (Isusov 1978: 39, 42).
19  Счита се, че фразата е на Маркс. Обаче „неин автор се явява немският писател 
Новалис (1772–1801). Но и това не е всичко. В увода към работата „Критика на Хегеловата 
философия на правото“ Маркс пише: „Религията е въздишка на угнетената твар, сърце 
на безсърдечния свят... Религията е опиум за народа“. Тоест, от една страна, пред нас е 
неточен цитат, но освен това и общият смисъл се възприема невярно.“ Цит. по: (Dnes.bg).
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люционна опера“ (Neykov 1995: 20).
За да са по-близко до масовия вкус, някои произведения се „прекро-

яват“, поставят се и нови творби с по-съвременна тематика като бъл-
гарските Албена, Юла, Арко Ирис, съветските Заря, В бурята, Брестката крепост, 
Утрините тук са тихи и др. Оперети като Аршин Мал Алан, Взаимна любов, Волният 
вятър са постигнали добър успех, играни са редица сезони в театрите 
ни и са почти забравени днес. Произведенията от класическия репертоар 
обаче въпреки различията в постановките, или точно заради тях, продъл-
жават да предизвикват интереса на ценителите и специалистите. След 
промените през 1989 г., станахме свидетели на редица осъвременявания 
на най-играните опери в друга посока. Като Набуко с шинели, каски и авто-
мати. Действието в Риголето започва в бар и свършва в изоставена про-
мишлена сграда, той самият е барман с перхидролено обезцветена стър-
чаща перука и лъскаво сако, обшито с пайети – опити, които отдавна са 
познати и на Запад, но редом с традиционните прочити на класическите 
заглавия. Остава удоволствието от красивата музика и надеждата, че и 
това увлечение ще се изживее.

1. Афиш за гастролите на 
Старозагорската опера из страната от 
края на 30-те години на ХХ век (личен 
архив на Димитър Христов)

Poster for the tours of the Stara Zagora Opera 
throughout the country from the late 1930s 
(private archive of Dimitar Hristov)
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Summary 

In the beginning, the artists of opera work in Bulgaria have searched to recreate 
most authentically the operas by copying the seen and learned abroad. Around 
and after the middle of the 20th century, they meant to find “all the conceptual-
progressive sentiment and vital human feelings, although slightly hinted they are”. 
This had to be brought to the fore “to meet people’s societal and cultural needs”. 
After 1989, the modernization takes a different turn. The biblical character Nabucco 
wears an army coat and helmet, his soldiers show their guns against those seeking 
refuge in the temple.
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Червената Жизел и Нижински, клоунът на бога – 
или от сцената до психиатричната клиника

Red Giselle and Nijinsky, Clown of God:
or from the stage to a psychiatric hospital

Анелия Янева1
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Българска академия на науките;

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Anelia Yaneva
Institute of Ar t Studies,

Bulgarian Academy of Sciences
Southwest University, Blagoevgrad

Абстракт: Червената Жизел на Борис Ейфман и Нижински, клоунът на Бога2 на Морис Бежар не 
са биографични разкази, а художествен прочит на времето и обстоятелствата, довели 
до лудост и преждевременно прекратяване на кариерите на Олга Спесивцева и Вацлав 
Нижински. Освен директния паралел между сходните им съдби, се търси и връзката между 
човек и общество; комуникацията и разрива между изпълнителя и неговите роли.

Ключови думи: хореография, танц, балет, танцов театър

Keywords: choreography, dance, ballet, dance theater

През 1917 година революцията в Русия е събитие, което не само раз-
рушава царската власт и въвлича икономиката на Русия в тотална ка-
тастрофа, но и сломява съдбата на хиляди хора. Така е и с двама руски 
артисти, станали световни знаменитости – Вацлав Нижински и Олга 
Спесивцева. Нижински3 завършва Петербургското театрално училище (1907) и 
е приет направо като солист в Мариински театър (1907). Танцува централ-
ните партии в класическия репертоар, но успешно се справя и с експери-
ментите на Михаил Фокин. Спесивцева4 остава вярна на класическия ре-
пертоар – обучава се при Кулишевска (1913), дебютира в Раймонда (1913), а 
партиите на Жизел и Одета-Одилия подготвя с Агрипина Ваганова (1919) 
и с Екатерина Вазем. За Нижински неочакваното уволнение от Мариински 

1  Anelia Yaneva, Prof. DSc., is the author of 15 independent ballet books, scientist and Head of the Research Group 
‘Musical Theater’ at the Institute of Art Studies and Professor at the Southwest University, Blagoevgrad. 

E-mail: anyana@abv.bg
2  Оригиналното наименование на френски език е Nijimsky, clown de Dieu. На български език, 
може би защото част от коментарите са през руски език, е по-често срещано заглавието 
Нижински, Божият клоун. Ще използвам по-близкото до оригинала Нижински, клоунът на Бога.
3  1889, Киев – 1950, Лондон.
4  1895, Ростов на Дон – 1991, САЩ.
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театър (1911)5 е възможност да остане само в Руските сезони на Сергей 
Дягилев и да постигне световна кариера. С удивителни скокове, елевация и 
артистично присъствие, той става звездата на Руските сезони (1909–1913) 
в балетите на Михаил Фокин6. От 1912 Нижински дебютира и като хоре-
ограф, макар и трите му постановки – Следобедът на един фавн (1912) и Игри 
(1913) от Дебюси, Пролетно тайнство от Стравински (1913) – да са посрещ-
нати със скандал.

През 1916 в САЩ Спесивцева танцува с Вацлав Нижински7 в Pas de 
deux на Принцеса Флорина и Синята птица от балета Спящата красавица, в 
Силфида и във Видението на розата (Krasovskaia 1972: 308). През март 1917 тя 
се връща в Русия, разделя се с балетоведа Аким Волински8 и става жена на 
видния партиен функционер Борис Каплун9, който ѝ помага в кариерата. За 
кратък период от време тя изпълнява почти целия солистичен репертоар 
– Аврора, Одета-Одилия, Никия, Пахита, Есмералда, Аспичия (от Дъщерята 
на Фараона) (Enciklopedia Ballet 1981: 488).

Дебютира в Жизел на 30 март 1919, с партньор Владимиров. Има твър-
дения, че именно по предложение на Волински, Спесивцева посещава клини-
ки за душевноболни, за да наблюдава реакциите им и впоследствие да при-
ложи тези наблюдения в сцената с полудяването на Жизел (Morozova 2020). 
След първото ѝ изпълнение на Жизел, тя споделя със сестра си: „Не тряб-
ва да танцувам тази роля. Аз твърде много се вживявам в нея“ (Golovina 
2015). Самата Спесивцева е добре обгрижвана от Каплун. В него тя виж-
да своя спасител – своя Алберт10. Но разривът идва, когато за пръв път 
Спесивцева осъзнава, че извън театъра гинат хора. Каплун я отвежда на 
откриването на „делото на неговия живот“ – новият крематориум, където 
тя присъства на горенето на трупове (1920) – ужасена от видяното, тя 

5  В ролята на Алберт от балета Жизел Нижински се появява само по трико без характерните 
за костюма шорти върху трикото. Това скандализира императорското семейство и още 
на следващата сутрин той е уволнен. 
6  Сред еталонните му роли са Арлекин от Карнавал, Видението на розата от едноименния 
балет; Петрушка от едноименния балет, Златният роб от Шехерезада.
7  Нижински също е на турне, но с трупата на Дягилев.
8  Аким Волински става неин неофициален съпруг. Именно той я насочва към класическия 
репертоар, като я отказва от хореографиите на Фокин.
9  Борис Каплун (1894–1937) се издига по време на революцията в Русия (1917). През 1918 е 
комисар към Комисариата по охраната на Петроград. От 1919 е в постоянната комисия по 
построяване на крематориум (открит през 1920 с първото публично кремиране на човешко 
тяло и закрит през 1923). От 1920 Каплун е виден функционер в Петроград; упражнява 
контрол върху Петроградската промишлена банка (1922–1923). През 1924–1925 живее в 
Баку. В края на 20-те го местят в Москва като заместник-директор на завод за тежка 
промишленост.
10  Борис Каплун обичал изкуството. Той полага усилия да спаси Мариински театър от 
закриване. С негова помощ се подобряват битовите условия в Мариински театър – отопление, 
продоволствие. Сестра му е скулптор; брат му е собственик на берлинското издателство 
Епоха. Той контактува с Мейерхолд, Есенин, Блок. 
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изпада в депресия, не може да спи, възобновяват се пристъпите на тубер-
кулоза и с протекцията на Каплун получава разрешение да замине на лече-
ние в Италия (1924). За заминаването ѝ помага и Алберт Сливкин11 – човек, 
заемащ високи постове в управлението на новата държава, с когото са 
имали романтична връзка.

За Нижински сривът е през 1914 – когато по време на турне в Южна 
Америка (Дягилев не пътува с тях), той неочаквано се жени за Ромола 
Пулска, което предизвиква раздяла с Дягилев. Опитът да организира собст-
вена трупа в Лондон (1914) довежда до фалит и Нижински е принуден да се 
върне при Дягилев, но любовният триъгълник още повече изостря ъглите 
си. Нижински заминава на турне в САЩ (1916), но при условие, че Дягилев 
не пътува с трупата (Grigoriev 1993: 201). Паралелно с изморителните кон-
церти из страната, Нижински подготвя и нов балет – Тил Ойленшпигел12, кой-
то се оказва пълно фиаско, както и финансовото състояние на трупата. 
Той отново е принуден да моли Дягилев да го приюти под крилото си. За по-
следен път се появява пред публика на 19 януари 1919, полудява13 и прекарва 
остатъка от живота си в клиника за душевноболни. 

След като напуска Русия (1924) Спесивцева получава контракт за при-
ма-балерина в Grand Opera, Париж (1924–1932), където танцува Жизел на 
24 ноември 1924 с партньор Серж Лифар14. В него тя вижда не само идеал-
ния Алберт на сцената, но и партньор в живота. Тя приема трагично отка-
за на Лифар да сподели любовта ѝ15. След разрива с Лифар, Спесивцева тан-
цува Жизел и в Лондон (1932) с Антон Долин16 и също болезнено приема, че 

11  Алберт Сливкин се занимава със снабдяването и продоволствията на Червената армия 
(1918), впоследствие става куриер в Отдела за международни връзки към Коминтерна; 
през периода 1922–1924 е заместник-директор на Севзапкино – организация, свързана със 
съветското кино. Сливкин се занимава с импорт и експорт на филми – заместник-директор 
на Ленинградския киноцентър Совкино, а по-късно и на Московския киноцентър Мосфилм.
12  От Рихард Щраус.
13  Съществува и версия, че Нижински в действителност не е полудял, а се е правел на 
такъв, за да избегне споровете между жена му и Дягилев.
14  Серж Лифар – Сергей Михайлович Лифар (1904–1986) е украинец по произход, повлиял 
върху развитието на френския балет. Танцува в Руските сезони на Дягилев, той е последният 
фаворит на Сергей Дягилев. Лифар остава да се грижи за него в последните месеци преди 
смъртта му през 1929. След това е ангажиран в Grand Opera в Париж. Танцьор, хореограф и 
ръководител на балета на Grand Opera през периода 1930–1945; 1947–1958, Лифар създава 
самобитен балетен репертоар, част от който се танцува и до днес (например Сюита в 
бяло). 
15  Лифар е хомосексуален и никога не го е криел, но Спесивцева дълго време не го осъзнава.
16  Антон Долин (1904–1983) е псевдоним на английския артист Сидни Френсис Патрик 
Чиппендалл Хили-Кей (Healey-Kay). През този период немалко западни артисти са приемали 
руски имена с цел да се представят за руснаци, тъй като смятали, че руските артисти 
имат по-голям шанс да привлекат вниманието на публиката. И Долин учи при Бронислава 
Нижинска и танцува в трупата на Дягилев. След смъртта на Дягилев, заедно с Алисия 
Маркова се присъединяват към Рамбер-балет, впоследствие организират собствена трупа 
Маркова-Долин (1935–1938), Лондонски фестивален балет (1950), който от 1989 се нарича Английски 
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Долин не може да бъде неин любим извън сцената – отново поради същата 
причина17. Спесивцева пътува с трупата на Анна Павлова18 из Австралия 
(1934), но вече е твърде преуморена (танцува по осем представления в 
седмица) – започва да забравя партиите си, да не знае какво танцува. Тя 
напуска сцената през 193919, когато третият ѝ партньор в живота – аме-
риканският бизнесмен Леонард Джордж Браун – я отвежда в САЩ. Не след 
дълго той получава инфаркт и умира, без да е уредил завещание или бра-
чен договор с нея. Това е поредният удар – останала без пари и без да знае 
английски език в непозната държава, тя губи паметта си, започва да буй-
ства и е настанена в психиатрична клиника за бедни в покрайнините на 
Ню Йорк, без дори да могат да установят коя е всъщност. Там пребивава 
от 1943 до 1963, обозначавана просто като пациентка № 360446 (Morozova 
2020). По снимки на нейни изпълнения в Жизел американският танцьор Дейл 
Едуард Ферн започва да я търси. През 1952 той се свързва с вдовицата на 
Вацлав Нижински – Ромола Нижинска, която му дава оскъдни данни за нея 
(Golovina 2015). През 1953 Ферн я открива в клиниката до Ню Йорк, нами-
ра рускоговорящ лекар и в течение на 10 години я навестява всяка неделя, 
пише ѝ почти всеки ден. Постепенно състоянието ѝ се подобрява, възвръ-
ща си паметта. Едва тогава Ферн я извежда от клиниката и я настанява 
в Пансион за емигранти, финансиран от Фонда на Толстой20. Спесивцева умира 
на 16 септ. 1991 в САЩ. 

Сложното преплитане между обществените катаклизми, сценични-
те роли и личните сривове, неяснотите около полудяването и ореолите, с 
които са увенчани още приживе Спесивцева и Нижински, провокират мно-
жество балетни постановки. В Червената Жизел руският хореограф Борис 
Ейфман (1997, Петербург)21 акцентира отделни моменти от жизнения път 
на Спесивцева22 – среща с Учителя (Михаил Фокин), преориентация към 
Чекиста (Борис Каплун), който я извежда на върха на кариерата ѝ в ре-
волюционна Русия; неосъществена любов към Партньора (Серж Лифар), 

национален балет. Долин работи в него до 1961. През 1981 получава рицарско звание и титлата 
„Сър“.
17  Хомосексуалност.
18  Оглавявана тогава от Виктор Дандре.
19  Десетилетие след Нижински.
20  Александра Толстой (1884–1979) е по-малката дъщеря на писателя Лев Толстой, участва 
като медицинска сестра в Първата световна война, ранявана, носител на Георгиевски 
кръст. Арестувана от новата власт през 1920 и заточена за три години, но освободена 
по-рано (1921), след застъпничеството на селяните от Ясна поляна, където организира 
музей на Толстой, училище, болница. Отказва се от руско гражданство (1931) и се мести 
в САЩ. През 1939 организира Фонд на Толстой, който подпомага руски бежанци.
21  Използвана е музика от Чайковски, Бизе и Алфред Шнитке.
22  Заради връзката ѝ с Каплун на Запад я считат за руски шпионин и я наричат Червената 
Жизел.
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изпълняващ ролята на Алберт, чиито предпочитания към мъже23 довеждат 
до полудяването както на героинята Жизел, така и на изпълнителката 
на ролята – Олга Спесивцева. Тя остава завинаги затворена в образа на 
Жизел24, тъй като отказва да се върне в реалността.

Първият вариант на балета на Морис Бежар Нижински, клоунът на Бога 
(1971)25 е в две части. В първата е представен Нижински от Руските се-
зони на Дягилев – този „Бог-отец… заставящ своя акробат… да изпълня-
ва все по-опасни трикове“26 и една от емблематичните роли на Нижински 
– Петрушка27. Втората част започва с края на артистична кариера на 
Нижински, когато разсъдъкът му помътнява, но той открива истинския 
Бог.

Взаимоотношенията между Хорхе (Жорж) Дон, изпълняващ ролята 
на Нижински, и хореографа Морис Бежар напомнят за тези между Вацлав 
Нижински и Сергей Дягилев. Хорхе Дон28 е премиер-солист в трупата на 
Морис Бежар Балетът на ХХ век, съратник и интимен приятел на Бежар. Дон 
напуска Бежар през 1988, когато Бежар се премества от Брюксел в Лозана. 
Дон създава своя компания Балетът на Европа но две години по-късно (1990) 
се връща при Бежар – в Балетът на Лозана. Тогава е филмиран и втори вари-
ант на балета Нижински, клоунът на Бога29. В него участват само двама ар-
тисти – Хорхе Дон, който е в ролята на танцьора Нижински, и актрисата 
Cipe Lincovsky30, която е и певица, и майка на Нижински, и неговата съпру-
га Ромола, и лекарка. Двамата танцуват и говорят на испански, руски и 
немски езици. Включени са и елементи от клоунадата. А Сергей Дягилев е 
представен като страховито чучело с гигантски размери. 

През 2000 Джон Ноймайер поставя пълнометражен балет Нижински, 
който започва от последната сценична изява на Нижински (19 ян.1919) и 
връща повествованието към предходни събития, но поради ограничения 
обем на доклада, тази постановка ще бъде коментирана в друг текст. 

23  Взаимоотношенията Алберт-Жизел са пресъздадени посредством класически танц, а 
любовните взаимоотношения между Партньора и неговия любим – чрез модерен танц.
24  Много ефектни стъклени паравани, които я скриват от публиката.
25  Използвана е музика от Симфония № 6 от Чайковски и Движение-ритъм-етюд на Пиер Анри – 
вж. Bejart 1989: 199.
26  Bejart 1989: 200.
27  В постановката на Фокин (1911) марионетката Петрушка е една от най-добрите роли 
на Нижински, а Фокусникът е възприеман като алюзия с Дягилев.
28  Хóрхе Раýл Итóвич Донн (във Франция е известен като Жорж Дон) е роден на 25 
февруари 1947 в El Palomor, при Буенос Айрес. Умира от СПИН на 30 ноември 1992 в Лозана, 
Швейцария.
29  https://www.youtube.com/results?search_query=Nijinsky+-+Clown+de+Dios+-
+Cipe+Lincovsky+y+Jorge+Donn+
30  Чечилия „Чипе“ Линковски – Cecilia Cipe Lincovsky (21 септ. 1929–31 август 2015) е 
аржентинска актриса, прекарва голяма част от кариерата си във Венецуела и Франция.
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Постановките на Ейфман, Бежар, Ноймайер са нов прочит на обстоя-
телствата, довели до лудост и преждевременно прекратяване на кариери-
те на Олга Спесивцева и Вацлав Нижински. В тях полудяването е предста-
вено като доброволен отказ на артиста от реалния живот и затварянето 
му в сценичната роля, която за него става истинската реалност. Валиден е и 
обратният вариант – когато здраво стъпили на земята „реалисти“ като 
Каплун, Сливкин и др. получават „роля“ – на предатели31 – във времена, кога-
то реално и иреално зловещо се преплитат.
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Summary

Boris Eifman’s Red Giselle and Maurice Bejart’s Nijinsky, Clown of God are not biographical 
stories, but an artistic reading of time, society and circumstances that led to the 
madness and premature termination of the careers of Olga Spesivtseva and 
Vaclav Nijinsky. Apart from the direct parallel between their similar destinies, the 
connection between man and society is also sought; art as communication / and 
a gap / between the performer himself and his roles.
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Абстракт: Ще бъдат разгледани традиционни и ритуални танци, повлияли върху развити-
ето на модерния танц. Те ще бъдат обединени не само от чисто геометричната форма 
на фигурата кръг, построена от телата на хората, или от самото движение в кръгова 
посока. Акцентът ще бъде върху танците на дервишите в Мала Азия, Паневритмията на 
Петър Дънов, танците на местното население на Централна Америка и примери от хо-
реографското творчество на Марта Греъм. Ще анализирам как посредством движението 
и геометричната фигура се постигат медитативни състояния и какво е влиянието им 
върху съвременните танцови стилове, и различни движенчески модели.
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Фигурата кръг се среща в изобразителното изкуство, архитектура-
та, музиката и при различни видове ритуали, свързани с движението и 
танците. Движението в кръг и по спирала много често се свързва и с ри-
туалните практики на различни култури и етнически групи. Кръгът при-
съства в келтската митология, в прословутата кръгла маса на Артур или 
Стоунхендж, както и в знака Йн и Ян от далечните китайски земи. Защо 
именно тези форми се използват толкова често – и в ритуалите, и в изку-
ството, и в битието на отделния индивид? Посоките на разсъждение са 
няколко – от една страна, кръговата форма се възприема като символ на 
Слънцето. От друга страна, е огънят, който присъства в много ритуали 
като проекция на Слънцето на земята и определя движенията на хората 
в кръг около него. Хората от древността почитат Слънцето като бо-
жество. То се смята за основен източник на живота от земеделските и 
други народи. Кръгът съществува като вътрешен стремеж и усещане за 
своеобразна уравновесеност и безкрайност, и като форма при изгражда-
не на танцови, а и други структури – начин на придвижване и похват при 

1  Zahari Nankov is a PhD student at the Department of Choreography, Faculty of Arts, Southwestern University ‘Neofit 
Rilski’ (SWU). Research areas: The Espiral Principle, contemporary dance, modern dance, street dance, classical dance. 
Teaches courses of Methodologies and Composition of the Modern Dance at SWU. MA ‘Ballet Directing’, BD ‘Civil and 
Corporate Security’ and ‘Archeology’. Ballet Dancer at the National Musical Theatre, Sofia. Founder and Director of Dance 
Studio ‘Hyphers’ for Children and Adults.

E-mail: zeerockz@abv.bg
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композирането на сценични танци. Танцовото изкуство в кръг се схваща 
и като емоционално преживяване, и като строго геометрично (фигуратив-
но). Всъщност в повечето случаи отношението към пространството и 
заобикалящия свят е пречупено през призмата на ориентирания към при-
родата (божествата) – мироглед и светоусещане за законите на мирозда-
нието, които намират свое отражение както в обредите и традиционни-
те танци, така и в по-късните авторски хореографии. Ще разгледам някои 
от тях.

Ритуални танци в кръг от Централна Америка
В планините на Мексико се е запазила и до днес традицията за танца 

митоте, който се изпълнява в кръг. Той е един от малкото такива, които 
оцеляват до наши дни. Изпълняват го местните Тепехуан, както и други 
племена от западната част на Сиера Мадре, сред които Тепекано, Хуйчол 
и Кора. При него мъжете и жените подскачат в кръг по посока, обратна на 
часовниковата стрелка2. Много често кръговете са два, един вътрешен и 
един външен3. Танцът е съпроводен с песни, изпълнявани от шамана, които 
са под акомпанимент на струнен музикален инструмент с лък и кратунен 
резонатор. Хикули или тaнцът на Пейота е свързан с опиат наречен пе-
йот4. Танцът, който Хуйчол изпълнява, е част от местната традиция, пле-
менните обичаи и култура и се явява кулминацията на един процес, свързан 
с така наречения пейотизъм5. При него има пряка връзка между използване-
то на опиати и движението в кръг, което води танцуващите го до състоя-
ние на транс. След като племето приключи беритбата на растението, при 
специална церемония опиатът се консумира и се изпълнява ритуален танц 
в кръг6 около запален огън. Танцьорите правят резки и остри подскоци по 
посока, обратна на часовника, като скачат последователно от един на 
два крака и пак на един, следвайки равномерния ритъм, завъртайки телата 

2  Филмът е достъпен на видеолинка, а откъс от танца е показан на 20-тата минута. 
Достъпно на адрес: https://www.youtube.com/watch?v=rOPll5YVRsQ
3  На същия принцип в Древен Рим, при изпълнението на Марсиалиите (танц посветен на 
Бога на войната Марс), кръговете са два, във вътрешния кръг са по-възрастните воини, 
във външния са по-младите, а впоследствие се добавя и трети, най-външен кръг – на 
жените воини. Танцът е разположен в кръг около огъня, но се имитират бойни действия, 
тъй като е известен фактът, че чрез огъня се закаляват оръжията. 
4  пейот (Lophophora williamsii), наричан още мескален бутон, е вид халюциногенен кактус 
(семейство Cactaceae) (Britannica 2020).
5  Религията на пейота (наричана още Пейотизъм), е най-разпространеното местно 
религиозно движение сред северноамериканските индианци и една от най-влиятелните 
форми на паниндианизма (Britannica 2019).
6  По подобен начин в обичай наречен „биене на подници“ и свързан с българския фолклор, 
жените събират глина и танцуват в кръг около нея, за да ѝ придадат магически смисъл. 
Впоследствие от тази глина жените ще направят специални глинени тави, в които ще 
пекат ритуални питки за сватби и кръщенета. Така чрез кръговата форма се прави 
връзката с важните за обществото събития.
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си (Kurath 2008). Детайлен поглед върху тази традиция се осъществява 
в документалния филм The Peyote Hunt of the Huichols of Mexico7 на Peter T. Furst. 
Танцът Рутубури се изпълнява на празниците, свързани със земеделието 
– за дъжд, за жътва на царевица, също така и при смърт и възпоменател-
ни обреди. Шаманът призовава три пъти, а жените са тези, които преко-
сяват пространството шест пъти8, след което се завъртат шест пъти 
обратно на часовниковата стрелка, през това време се държат за ръце и 
подскачат като стъпват потропвайки от ляв към десен крак (Kurath 2008).

От разгледаните три вида танци, характерни за Централна Америка, 
първият с неговата кръгова форма, изпълняван от мъже и жени, напомня 
ритуалните танци около огъня с цел закаляване на оръжията при древни-
те гърци и римляни. Вторият вид е свързан с определена растителност, 
която дава усещането за медитативно състояние и чрез тях за връзка 
с божествата. Третият вид е отражение на бита, когато се танцува за 
дъжд, за царевица, за жътва, но без да се налага постигането на транс. 
Акцентът тук е върху бита, а преходът е от ритуали за война и медита-
ция към бита на земеделеца. И в трите описани танца общото е кръгова-
та форма на движение, при това задължително в посока, обратна на часов-
никовата стрелка. Единствено Хикули или тaнцът на Пейота е свързан и 
със запален огън.

Танцът на Дервишите от Мала Азия
Днес танцът на дервишите е станал широко разпознаваем по све-

та. Той удивлява публиката, а неговите изпълнители са истински майсто-
ри, които принадлежат към определен социум – този на суфите (Schimmel 
2019)9 или познати у нас като дервиши. Част от това общество е 
Мевлевийският орден (Rastovac 2016: 64)10. Танцът на суфите представля-
ва форма на Сама - практика на физически активна медитация, водеща на-
чалото си от Суфистите и която, както се спомена вече, се практикува 
и днес от Дервиши от ордена. „Ритуалът на този обичаен танц се изпъл-
нява като част от Сема – поклонническа церемония, по времето на която 
дервишите (наричат ги също „Семазени“) се стремят да достигнат до 
източника на всичко съвършено (кемал). Забравяйки за егото и личните 

7  Вж. https://www.youtube.com/watch?v=66OYQtzILRc 
8  По подобен начин нашите нестинари прекосяват пепелта няколко пъти докато краката 
им свикнат с горещината и след това започват да танцуват върху огъня, държейки в 
ръце икони, а встрани от огъня е тъпанджията, който постепенно забързва темпото (по 
подобие на шамана).
9 Суфизмът – мистично ислямско вярване и практика, при което мюсюлманите търсят 
истината за божествената любов и познание чрез пряко лично преживяване на Господ. 
Състои се от различни мистични пътища, които са предназначени да установят 
природата на човечеството и Бог и да улеснят преживяването на присъствието на 
божествената любов и мъдрост в света.
10 Мевлевийският орден е основан в гр. Коня, Турция въз основа на вдъхновение от 
персийския суфистки поет и теолог Джалал-е Дин Руми (1207–1273).
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желания, слушайки музиката и фокусирайки се във връзката си с Господ, 
те непрекъснато се въртят около собствената си вертикална ос, както 
и около общия център и така описват повтарящи се кръгове. Действието 
имитира движението на планетите около Слънцето в Слънчевата ни сис-
тема. Смята се, че изпълнителят на танца Сама няма конкретно намере-
ние докато танцува. Факторът, който играе ключова роля, е състоянието 
на тялото му – то е в екстаз и е отделено от битието. Дервишите тан-
цуват със затворени очи и глава наклонена наляво, при въртенето ръцете 
са отворени встрани от тялото, дясната длан е насочена към небето, го-
това да получи Божията благодат, докато лявата длан на танцьора сочи 
към земята. Танцуващия предава Божия духовен дар на тези, които са сви-
детели на ритуала. Посоката му на въртене е обратна на часовниковата 
стрелка и той се върти около центъра, както планетите около Слънцето. 
Семазенът своеобразно прегръща човечеството с любов: „човек е създа-
ден с любов, за да обича“ (Koutanaei 2015: 116). За отбелязване и тук е със-
тоянието на транс, характерно и за Хикули или тaнцът на Пейота, а така също и 
за по-голяма част от т.нар. Магически танци, когато посредством танц и 
състояние на транс се постига по-тясна връзка с божествата.

Философията на Беинса Дуно11 и неговата Пеневритмия
Паневритмията, създадена от българина Петър Дънов, като синтез 

между философия, музика, песен и танц, разглежда формата на кръга в 
много дълбок философски контекст. Има няколко символни значения (Duno 
2013)12. Например упражнението Слънчеви лъчи представя Слънцето с двана-
десет лъча, във всеки от тях има по 6 двойки танцьори. Запазва се раз-
стояние от метър между самите изпълнители в двойката, както и по ме-
тър между самите двойки. Около лъчите бива сформиран външен кръг, той 
също е съставен от двойки, като разстоянието между него и лъчите е 
няколко метра (Duno 2013: 108). При изпълнението на танца по двойки в 
една от частите му има единично въртене – единият партньор описва кръг 
около другия по посока на часовниковата стрелка, докато втория оста-
ва на място, след което ролите се сменят и се повтаря същото дейст-
вие, но вторият партньор се завърта в посока, обратна на часовниковата 
стрелка. При двойното въртене двамата души запазват посоката, по която 
са описвали кръга, различното тук е, че и двамата описват кръга едновре-
менно, като се стремят да запазват равни разстояния помежду си през 
цялото време (Duno 2013: 113-114). Съчетанието между думите, тоновете 
и движенията, успява да придаде синергичен ефект. Въздейства се едно-
временно на тялото, мислите, чувствата и волята. В кръговата форма мо-
гат да се открият прилики между Паневритмията и танца на дервишите 

11  Петър Дънов
12  В книгата Паневритмия са събрани записките, разсъжденията и определенията, дадени 
от негови преки ученици.
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– във философски аспект те са изцяло насочени към връзката на човек с 
божественото, въздигането на душата до друго равнище на съзнанието. 
Интересното тук е, че едното е учение на християно-езическа основа, до-
като другото е с чисто ислямски корен, но и в двете се търси връзката 
между духовното и физическото, и проекцията им в танца е чрез кръгова 
форма. Може да се предположи, че и при двете важното е не християнство-
то и исляма като конкретна религия, а някаква предрелигия, която е свър-
зана с езическите представи за Слънцето.

Кръговата форма като сценична форма в творчеството на 
Марта Греъм
През ХХ век древните ритуали и кръговата форма като символ на ри-

туалност се осмислят по нов начин. Взаимодействието на американката 
Марта Греъм с местните племенни култури намира отражение в хореогра-
фията ѝ – Primitive mysteries (1931)13. Разделя се на три части – Химн на Богородица, 
Разпятие и Осанна (Graham). Танцува се от жени – солистка и ансамбъл. Те се 
движат в кръг, който се мени, не е константен. Понякога повежда солист-
ката, описвайки кръг по сцената, като е следвана от ансамбъла, а в дру-
ги части тя се явява в центъра на кръга, а ансамбълът е около нея. Греъм 
черпи вдъхновение от индианската и испанската култури. Дори и с просто 
око могат да се проследят сходствата14 по отношение на ритъма, в който 
се танцува, на самите движения, с акцент към земята и не на последно мяс-
то – придвижването на танцьорите по кръг (Bannerman 1998: 56). В нейна-
та постановка се вижда как кръговата композиция на танца е пресъзда-
дена посредством движения, определяни като Греъм техника15. Отличително 
тук обаче е мястото на християнските обичаи, пренесени от испанци-
те, и култът към Дева Мария, така почитана от тях; и ясните сходства 
с описаните в началото танци на групите Тарахумара, които инспирират 
Марта Греъм дори и затова, че районът на местообитанието им е в щата 
Чихуахуа, чиято граница на Север е с американския Ню Мексико.

Заключение
В изследваните ритуални танци движението в кръг е пряко свърза-

но с божественото, трансцеденталното и стремежа към единение между 

13  През 1930г. Марта Греъм посещава Ню Мексико и черпи вдъхновение от повлияните от 
испанската култура местни обичаи и ритуали на местните племенни култури. Това е и 
нейният първи досег и опит като творец с тези култури, 56.
14  Вж. https://www.youtube.com/watch?v=udDFJ9jVbww 
15  Греъм техниката е повлияна и от индийската Йога и се базира върху две основни 
положения – вдишване, при което тялото на танцьора като че се разтяга и изправя; и 
издишване, при което тялото на танцьора се сгърчва (съкращава). На този принцип Марта 
Греъм изгражда цялостен екзерсис с множество танцови комбинации, реализирани в три 
направления – лежейки или седейки на пода; стоейки в право положение върху пода; скачайки 
във въздуха.
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човек и природа. Някои от тях се изпълняват по време на празник, или кога-
то се извършва специална земеделска, или събираческа дейност. При дерви-
шите и в Паневритмията, където музика, танц и философия се преплитат, 
бяха откроени други черти на движението в кръг – връзката с божестве-
ното изпъква на преден план, въпреки различния им религиозен произход. 
Всички изброени (а навярно и още много други) служат за първообраз и 
вдъхновение на съвременни творци, оставили своя отпечатък в нов и разли-
чен прочит на ритуала. Макар и използвайки други движения, те превръщат 
ритуала в сценичен продукт с друго, предимно естетическо въздействие. 
Но запазват основни отличителни белези на ритуалните танци като движе-
нието в кръг, връзката с божественото (наддуховното), усещането за транс, дори и 
когато божественото и трансът са насочени към въздействието от сце-
ната (сцената като божество, божественост).
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Summary 

The paper will consider traditional and ritual dances that influenced the development 
of modern dance. They will be united not only by the purely geometric shape of the 
figure built by the bodies of the people in a circle, or by the movement itself in a 
circular direction. The focus will be on the dances of the dervishes in Asia Minor, 
the Paneurhythmy of Peter Danov, the dances of the local population of Central 
America and choreographic examples from Martha Graham’s work. I will analyze 
how meditative states are achieved through the movement and geometric figure, 
what their influence over the contemporary dance styles and different movement 
patterns is.
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Абстракт: Най-ранните оцелели звукови свидетелства за музика и музиканти от България 
са върху шеллакови търговски грамофонни плочи на 78 об./мин. от началото на ХХ век. 
Ранните грамофонни плочи съдържат ресурси за изследване на културната и музикална 
история на България, далеч надхвърлящи границите на музикалните съдържания. Бидейки 
едновременно исторически предмет и звучащ източник, комерсиалните грамофонни плочи 
като основен носител на медийната музика и културната индустрия в началото на ХХ век 
имат неизползван ресурс за етномузикологическо проучване на музицирането и неговите 
актьори и пространства в отдалечено време, с което нямаме пряк контакт и други звуча-
щи свидетелства. Плочите като звучащи свидетелства, съхранявани в архиви и колекции, 
могат да заместят в случая с ранните записи невъзможния „терен“ на етномузиколога, 
който да изследва чрез тях колективната памет и културните взаимодействия.

Ключови думи: комерсиални грамофонни плочи на 78 об/мин., български записи, музикален 
архив, етномузикология, колективна памет

Keywords: commercial phonograph recordings at 78 rpm., Bulgarian recordings, music archives, 
ethnomusicology, collective memory

Увод: грамофонната плоча като изследователски обект
Най-ранни записи на традиционна музика от България, правени с науч-

на цел от български учени (Райна Кацарова), които могат да бъдат чути 
днес, са от 1938 г. (Dimov 2021). Най-ранните съхранени звукови свидетел-
ства от България са върху комерсиални грамофонни плочи от началото на 
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of the books: ‘The Zurna Tradition in Southwest Bulgaria’ (2002); ‘With horo dance and song, with a pen and word (120th 

anniversary of the birth Rayna Katsarova)’ (2021). Areas of research interests: social sciences and humanities, media 
studies, ethnomusicology, anthropology of traditional and popular music, media and recorded music, identity and music, 
musical traditions of ethnocultural communities and minorities, music in the Balkans, etc. 

E-mail: v.d.dimov@gmail.com
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ХХ  век, т.е. те са регистрации на местна музика и музиканти, направени 
повече от 30 години по-рано (Dimov 2005). Качеството им на най-ранни и 
уникални исторически извори и звукови документи, малко познати и почти 
неизследвани, е само едно от основанията ранните комерсиални грамо-
фонни плочи от България днес да заслужават научен интерес. В тази ста-
тия2 ще се опитам да посоча защо и за кого ранните комерсиални грамо-
фонни плочи, произвеждани през първите десетилетия на ХХ  век, са важен 
изследователски обект. Ще потърся отговори на въпросите как ранните 
записи на български артисти и музика, и звуконосителите, които ги регис-
трират и съхраняват, стават ценност и ресурс за колективната памет и 
нейните институции.

На пръв поглед ранните носителите на записи, правени с научна цел 
(т.нар. моментални дискове) и комерсиални грамофонни плочи са от един 
порядък. Сред общите им белези са формата (дискове), размерът (пове-
чето са с диаметър 10 инча – 250 мм или 7-8 инча – 200 мм), характе-
рът им на звуконосители, регистриращи до 3-4 минути запис на страна 
при 78 оборота в минута и качеството им днес на исторически предме-
ти. Спецификите, които ги различават, са повече от общите им характе-
ристики. Научните записи върху „моментални дискове“ (instantaneous disc, 
transcription discs, reference recordings) са записи върху грамофонни плочи 
чрез бразди върху повърхността от целулозен лак или желатин, нанесена 
върху метална или стъклена основа, позволяващи лесно записване от спе-
циален грамофон, дългосрочно съхраняване и възможност за многократно 
просвирване (Copeland 1991: 7; Dimov 2021: 24); те са основно средство за 
теренна звукорегистрация на изследователите между 20-те и началото 
на 50-те години на ХХ век (в края на XIX и началото на XX в. учените из-
ползват за теренни записи фонограф с цилиндри, от началото на 50-те 
години на XX в. – магнетофони с ленти). Комерсиалните записи върху гра-
мофонни плочи са различни по технологична процедура и материали и още 
повече – по употреба, социални и културни функции. Скоро след появата си 
в края на XIX в., те стават един от предметите за масова употреба: ди-
скове с диаметър най-често 10 инча (250 мм), честота на въртене около 
78 оборота в минута,  направени от природен материал (шеллак), обикно-
вено черни на цвят, от твърд и чуплив материал, с хартиени етикети в 
средата, които указват името и лейбъла на фирмата, името на артиста 
и музикалната единица, матрични и каталожни номера. През първия етап 
на развитие на шеллаковата грамофонна плоча (от 1900-та до края на 
20-те години) – период на усъвършенстване на грамофона и грамофонна-
та плоча от ранния акустично-механичен запис до въвеждането на елек-
тромеханичния звукозапис – грамофонната плоча става основен медиум на 

2  Тази статия е част от работата по проект Български звуци от спиралата на черните дискове 
(представяне на народна музика от България в комерсиални грамофонни плочи от 30-те и 40-те години на ХХ 
век, съхранявани в музикално-фолклорния архив на Института за изследване на изкуствата), Сектор Музика, 
Институт за изследване на изкуствата, БАН (https://artstudies.bg/?p=968).
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музикалната индустрия, има глобално разпространение и продажби, конку-
рира водещите медии и форми за репродуциране на музика и изкуство: кино 
и радио (Gronow 1996: 17-18).

Ранната грамофонната плоча с българска музика и мястото
Понятието „място“ тук означава пространствена локализация на зву-

ково съдържание, производствени процедури, потребление като културни 
практики: пространство на записа, локализация на местата, откъдето 
идва записаната музика, местата на нейното функциониране тогава, мес-
тата на нейното съхранение и ревитализиране днес, местата на нейно-
то възприемане и разпространение. Подходящ теоретико-терминологичен 
ключ за връзката между живота и професията на артиста, местата на 
звукозаписа и културните практики на потреблението, от една страна, с 
елементите на социалната история на градското пространство, дава те-
зата на Делорес Хейдън за „Силата на мястото“; още повече, че нейното 
изследване показва как културното пространство се променя с течение 
на времето и подсказва как общностите и могат да използват силата на 
историческите градски пейзажи, за да подхранват обществената памет 
(Haydon 1997: 15-43). 

Кои са местата, където се срещат грамофонът и плочата, произво-
дителите и търговците, публиката и потреблението на ранните записи 
в България? 

В началото на ХХ век грамофоните и плочите идват от Западна 
Европа и попадат отначало в големите български градове. Европейските 
клонове на Gramophone Company през първите години на века откриват 
свои партньори в България. Първоначално това са търговци, дистрибуто-
ри на грамофони и грамофонни плочи като Макс Вебер (Русе–София), кой-
то през 1903 г. и в началото на 1904 г. предлага грамофони и плочи, все 
още само с европейски репертоар и не на български изпълнители3. Година 
по-късно в пресата се появяват реклами за плочи, които вече са „на бъл-
гарски“ от същия местен представител на Deutsche Gramophon4. През съща-
та година в софийските вестници се появяват реклами на новооткрития 
магазин на Грауер в столицата София (на централния Александров площад, 
до известния локал Червен рак), който се рекламира като „огромен, специа-
лен за грамофони и плочи… които възпроизвеждат музика, песни и декла-
мации“ с такова качество, че „човек би помислил, че се намира в един кон-
цертен салон и в някоя първостепенна опера“5. В спомените за културния 
живот на София това заведение се определя като „луксозна бирария“, сре-
дище на „хайлайфа“, в което свири Гвардейският оркестър – една от първите 

3  в. Вечерна поща, г. ІV, № 740/8 август 1903; в. Мир, г. Х, № 1370/4 януари 1904.
4  в. Вечерна поща, г. V, № 1007/14 май 1904; рекламата се повтаря и през следващите 
седмици и месеци – вж. № 1010, 1015, 1020 и др., като адресанти вече са два различни 
представители – Вебер и Грауер.
5  в. Вечерна поща, г. V, № 1035/12 юни 1904.
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български оркестрови формации, записвани от Gramophone Co. (Gramophon 
1908); а магазинът на Грауер се описва като катализатор на масовото 
навлизане на грамофонните записи с масовото предлагане, намаляване-
то на цените и повишаването на качеството на иглите, плочите и запи-
сите (Kanazirski-Verin 1947: 95-96; Kostentseva 1979: 283). Според Вергилий 
Атанасов (Atanasov 1967: 140) един от първите български певци, чиито из-
пълнения чужда фирма заснела на плоча в една от стаите на хотел България 
в София през 1904 г., е Димитър Попиванов – възпитаник на Пражката 
консерватория, по това време учител по музика, по-късно оперен певец, 
професор, един от създателите на Софийската опера и Музикалната ака-
демия. Името на Попиванов се среща в научнопопулярна книга за техноло-
гиите в България, където се твърди, че през 1904 сътрудници на голяма 
европейска фирма (трима от Pathé), снабдени „с най-добра апаратура“, по 
предложение на местните си консултанти – капелмайстори чехи – извик-
ват от Плевен учителя по музика Попиванов (Tsonev 1968: 292).

Заглавията на репертоара и данните за локализация на артистите 
върху етикетите на грамофонните плочи и каталозите също сочат мес-
та от картата на България, свързани със записаната българска музика. 
Притежавам плоча, записвана в България през първото десетилетие на ХХ 
век, която показва, че образовани музиканти, капелмайстори на военните 
оркестри, са записвани от френската компания Pathé с локален репертоар: 
„Пайдушко Русенско“ и „Ръченици“, изпълнени от Музиката на VІ. Полк6. Най-
вероятно плочата може да се датира към 1907–1908 г., когато капелмай-
стор на Музиката на VІ. Търновски полк, дислоциран в София, е Венцеслав 
Кауцки, популярен по това време с концертите на открито в София пред 
широка публика, на която се изпълнявали негови китки и посочените хорá 
(Kanazirski-Verin 1947: 83-84). 

Изследователят на ранното разпространение на грамофона в 
Пловдивския край Любомир Петров коментира някои ранни комерсиални за-
писи на български изпълнители, правени в България и тиражирани върху 
грамофонни плочи, част от сбирката на Етнографския музей в Пловдив. В 
сбирката има български записи на Favorit Rekord – единствената компания 
от началото на ХХ век, която вписва върху етикета на плочите датата 
и мястото на записа. Двете плочи от Етнографския музей в Пловдив със 
записи на песни, пети от д-р П. Недков, акомпаниран на пиано от Ангел 
Букорещлиев7, са със записана дата и място на етикета: 10 юни 1910 г. в 
Пловдив (Petrov 1974: 122).

6  Pathé, 56979 G.R. №16822 / № 58485 G.R. №16823. Пайдушко Русенско – Муз. VІ. полкъ. 
Ръченици – Муз. VІ. полкъ. Brevete Disque s.g.d.g. 
7  Не плачи, майко, Милкано моме, Мойта бащиния мила, Отдолу идат сеймени – Фаворит Рекорд, Catal. 
№ 1-105-524/525.
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Пространствата, съдържащи се в посочените данни, чертаят сложни 
маршрути на локализация: западни инженери (от Лондон – там е центра-
лата на Gramophone Co., от Виена – там е регионалният офис за България на 
Gramophone Co., или от Париж – там е централата на Pathé), идват в България, 
където с помощта на местни търговци, представители на фирмата (в 
градовете София, Русе, Орхание/Ботевград) или познати музиканти (ка-
пелмайстори, дошли от Чехия, живеещи и работещи в български градо-
ве – вж. Dimov 2008), издирват и записват български артисти (от София, 
Плевен, Русе, Пловдив, Варна), които включват в записания репертоар име-
на на селища и региони, указващи произхода на музиката (Свищовско хоро, 
Пайдушко Русенско, Царибродско хоро, валс Розова долина и др. – вж. Gramophon 
1908). Информацията за някои от артистите съдържа данни за място-
то, откъдето идват или живеят: повечето са от София, но има певци и 
свирачи от Видин, Лясковец, Слатина и др. (Gramophon 1908). Данните от 
вестникарските хроники, спомени и мемоарна литература въвеждат нова, 
по едромащабна картография на пространствата. Записите се правят 
често на места, където функционира музиката преди: салони на хотели, 
концертни зали. Артистите, които са записвани, свирят в известни лока-
ли, кафенета, ресторанти, бирарии, емблематични за София. Срещата с 
грамофона и българските записи през ранните години на българската му 
история също става най-често на обществени места: хотели и ресторан-
ти, локали и кафенета в големите градове (Dimov 2019). По-редки, но по-
казателни за лавинообразното навлизане на грамофона в България, са да-
нните за потребление в по-малки градове: Пловдив, Асеновград, Пазарджик 
(Petrov 1974: 117-119) и дори села, като Ръжево Конаре, в което, според ар-
хивни материали с етнографски сведения за селото, към края на първото 
десетилетие на ХХ век селския кръчмар привличал „мющерии“ с народни 
песни и хора и турски маанета, които звучали от „дукяна“, хората се тру-
пали да слушат, а някои цигани „се кълчели“ (Petrov 1974: 120).

Грамофонната плоча, времето и институциите на звуковата 
памет
Последният пример – един детайл от репертоара и функционирането 

на ранните комерсиални записи – отвежда към важния въпрос за връзката 
на записаната музика с българските времена и места. Каталозите и пло-
чите от първото десетилетие на ХХ век съдържат регистрации на бъл-
гарски военни и граждански оркестри, които отвеждат към важни съби-
тия, дати и места от времената на Съединението и Сръбско-българската 
война през 1885 г., революционните борби за свободата на българите в 
Македония, изграждането на българските държавност и армия. Музиката 
на Лейбгвардейския на НЦВ полк записва Смяна на караула (Двореца); Оркестър 
Шоп записва Песен за Панагюрското въстание, Бомба в Солун, Смущението в град Търново 
и действието на 6. Полк (Боят при Сливница),  Телеграма от Южна България. Пренасянето 
на войските от Търново-Сеймен, Настъплението при Драгоман и др. (Gramophon 1908; 
Kelly 1995). Този записан репертоар свидетелства, че скоро след ключови 
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исторически събития с голямо значение за българите грамофонната плоча 
става медията, която чертае в звуковия си разказ траектории на народни 
въстания, революционни борби, военни маневри, войскови походи, сраже-
ния през войната; включва в медийния си разказ хронотопа на българско-
то време-пространство; превръща се в среща на индивидуалната памет 
и колективната история. Артистите, които регистрират българската 
история в записите, го правят с интенцията на национална институция 
(Гвардейският оркестър е първият държавен оркестър в България) и граж-
дански дълг (Група Шоп, ръководена от Никифор Кръстев, изпълнява компо-
зиции на Маестро Георги Атанасов за Сръбско-българската война – вж. 
Toncheva 1967). Отвън тази интенция, но съзвучни с нея са нагласите на 
аудиторията, очакванията на публиката, които са накарали представи-
телите на Gramophone Co. да запишат и тиражират немалкото количество 
подобни заглавия през първото десетилетие от историята на българския 
комерсиален звукозапис. Грамофонната плоча като медия съдържа „полити-
ки на репрезентация“ (по Стюард Хол), записите отразяват исторически 
контексти и властови отношения в акта на комуникация, нагласите на ау-
диторията (Dimov 2018: 23). Историческа плътност в реконструирането 
на политиките на репрезентация, които съдържат звуците и образите 
на ранната записана музика дава фрагмент от спомените на журналиста 
Георги Каназирски-Верин, който описва вкусът на публиката от началото 
на ХХ век към военната музика, маршовете, китките, звуковите картини 
с историческо съдържание: „На малката възвишена площадка в Градската 
градина срещу Военното министерство два пъти в седмицата свиреше 
военната музика на 6 пехотен полк под диригентството на Кауцки […] 
Публиката обичаше да слуша Изгубена поща, при който един флигорнист на-
пускаше оркестъра и се отдалечава на другия ъгъл на градината срещу 
Народната банка, откъдето даваш музикалните си реплики. Също голям 
успех имахте една музикална илюстрация със сюжет войната от 1885 го-
дина, под името Гургулят от Хохола. Успехът не се дължеше на художестве-
ната стойност на композицията, но на вмъкнатите в нея сигнали за ата-
ка „на нож“, „отбой“, „вечерна проверка“, на погребалния марш, Шуми Марица, 
топовни гърмежи и пушечен огън (Kanazirski-Verin 1947: 83-84).

Ранните грамофонни плочи съдържат ресурси за изследване на кул-
турната и музикална история на България, далеч надхвърлящи границите 
на музикалните съдържания. Бидейки едновременно исторически предмет и 
звучащ източник, комерсиалните грамофонни плочи като основен носител 
на медийната музика и културната индустрия в началото на ХХ век имат 
неизползван ресурс за етномузикологическо проучване на музицирането и 
неговите актьори и пространства в отдалечено време, с което нямаме 
пряк контакт и други звучащи свидетелство. Грамофонната плоча не е 
само музика за слушане, а сетивно преживяване на предмет с качествата 
на „машина на времето“ – любителите и колекционерите, които искат да 
притежават исторически звуци, като ги държат в ръцете си, са сред нас 
и тяхното изследване е възможно и с класическите етномузикологически 
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подходи на наблюдение: свободно интервю, биографичен разказ. Историята 
на техните колекции, местата и времената, през които са придобити, са 
важни щрихи в подобно изследване. Активираните през последните годи-
ни процеси на дигитализация и разпространение в интернет, сайтовете 
за видеообмен, социалните мрежи дават възможност с актуални нетног-
рафски (киберетнографски) методи да се изследват потребители и ор-
ганизации, а с автоетнографски – самите специалисти и изследователи. 
Фактът, че звукови архиви като този на Институт за изследване на из-
куствата притежават богати сбирки и с ранни научни теренни записи, 
и с комерсиални грамофонни плочи, позволява сравнително изследване на 
съдържания и контексти например как една традиционна песен, инстру-
ментална мелодия или танц, присъстват синхронно в двата типа звукови 
регистрации; какви са присъствията, отсъствията, вариантите и пр. на 
тези звукозаписани репертоари днес. Съпътстващите сведения за запи-
саната музика в спомени и мемоари, вестникарски публикации и реклами, 
каталози и етикети, снимки и пр. дават големи възможности за комплекс-
но и съчетаващо различни инструменти изследване на дискурси и символи, 
съдържания и употреби… 

Вместо заключение
Щрихираните посоки водят до един извод – звучащите свидетелства, 

съхранявани в архиви и колекции, могат да заместят в случая с ранните 
записи невъзможния „терен“ на етномузиколога. Това се  случва пред очите 
ни с историческите записи: интересът към португалската фадо музика на-
сърчава етномузиколозите да я изследват, базирайки работата си основно 
върху комерсиални исторически записи; интересът на хърватската публи-
ка към босненската севдалинка подсказва на етномузиколозите ресурсите 
на комерсиалните грамофонни плочи в архивите; липсващата информация 
за традиционна инструментална и танцова музика в научните архиви кара 
словенски етномузиколози да търсят и изследват местни музиканти, кои-
то са правили записи на комерсиални плочи в Америка и т.н. (Ziegler et al. 
2017; Kunej, D. and R. 2017; Ceribašić 2021). Архивът и комерсиалните запи-
си в него могат да бъдат нов терен, но това изисква и ново мислене. От 
гледна точка на архивните изследвания, новото мислене е резюмирано от 
Тери Кук: архивните парадигми през последните 150 години са преминали 
през четири фази: от юридическо наследство, през културна памет, през 
обществена ангажираност до архивиране на общността; архивистът се 
е трансформирал последователно от пасивен куратор в активен оцени-
тел, социален посредник и общностен фасилитатор (Cook 2013). Едно от 
измеренията на тази промяна е каузата на отворения достъп, която след-
ва технологичния обрат от аналоговия запис и плочата към дигиталния 
запис и компресираните звукови файлове, които осигуряват лесен и глоба-
лен достъп до трудно откриваеми локални звуци. И това предстои да се 
коментира и изследва.
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Summary 

The earliest surviving sound evidence of music and musicians from Bulgaria is 
on commercial shellac phonograph records at 78 rpm. from the early twentieth 
century. Early phonograph records contain resources for the study of the cultural 
and musical history of Bulgaria, far exceeding the limits of musical content. Being 
both a historical object and a sound source, commercial phonograph records as the 
main carrier of the media music and culture industry in the early twentieth century 
have an untapped resource for ethnomusicological study of music-making and 
its actors and spaces in a remote time with which we have no direct contact and 
other sounding testimonies. Records as aural testimonies stored in archives and 
collections can replace, in the case of early recordings, the impossible “field work” 
of the ethnomusicologist to explore collective memory and cultural interactions 
through them.
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