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Ния Табакова, Мила Старейшинска (НХА) Толкова близо, толкова далече: глобални номади
у дома
Мария Митева (ИИИзк) Световното изложение в Париж през 1937 г. и представянето на
България
Антоанета Балчева (Институт за балканистика с център по тракология) Българският и
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хърватският музикален театър – пътуване към модерността
Александър Донев (ИИИзк) Златан Дудов преди ДЕФА – автор между теченията
Взаимодействия и трансформации в изкуствата (ІІІ част). Светът
Никола Цекич (Сърбия) Флуидно-иконологични форми в екоурбоархитектурата (Fluidiconologic forms in ecourbarchitecture)
Андроника Мартонова (ИИИзк) Прозирни светове (или за естетиката на традиционната
живопис в класическата китайска анимация
Румяна Дамянова (СУ) Образци на Aṣțanāyikā в съвременното популярно кино на хинди
Елица Гоцева (ИИИзк) Изкуство vs „производство“ на филми или кога Холивуд забрави как
се разказват истории
Радостина Нейкова (ИИИзк) Аспекти на развитие в съвременното детско-юношеско кино
Йосиф Аструков (ИИИзк) Старите дефекти като заявка за артистичност
Изкуство и документ						
Милена Михайлова (ИИИзк) Документалният театър в България – театър на
съпричастността
Димитър Кабаиванов (ИИИзк) Съвременното българско документално кино между анализа и
публицистиката
Венцислав Димов (ИИИзк) „Живите песни“ (върху най-ранните теренни записи на
традицонна музика от България, правени от Райна Кацарова)
Теодора Дончева (ИИИзк) Възстановките в историческите документални филми
Теоретични фрагменти (І част)				
Адриана Сърбова (ИИИзк) Природата и сакралното пространство
Иван Янакиев (ИИИзк) Въпросът за концертния строй през XX век – генезис и история на
проблематиката
Радосвета Кирова (ИИИзк) Жилищно-отбранителни кули на Балканите през Османския
период: проблеми на терминологията
Снежина Врангова (НМА) Съвременни перспективи на инструменталната песенност: от
традиция през променяща се техника към категориална трансформация
Климент Иванов (НБУ) Имитацията като метод за намеса в съществуващи сгради
Теоретични фрагменти (ІІ част) 			
Бисер Дамянов (Пловдивски университет) Темата за рисунката в съчинението на Вазари
„Жизнеописания на най-знаменитите архитекти, живописци и скулптори в Италия от
Чимабуе до наши дни“
Малвина Русева (ИИИзк) Текстовете на Витрувий като средство за архитектурен анализ през
21 век
Димитрина Попова (ИИИзк) „Върху архитектурата“ на Витрувий – преписи, преводи,
цитирания
Веселина Пеневска (ИИИзк) Триадата на Витрувий в контекста на Модерната архитектура
Автори, поетика, стилистика 				
Ирена Димитрова (ИИИзк) Жанрът на автопортрета в новите художествени практики от края
на 80-те години на ХХ век (серията „Автопортрет като...“ на варненския художник Цветан
Кръстев)
Господин Неделчев (НАТФИЗ) Неостаряващият Тодор Динов
Венета Дойчева (НАТФИЗ) Между високата култура и сквернословието – „слугините“ от
Жан Жьоне и стратегиите за драматическа интерпретация на тялото
Йорданка Бибина (Институт по балканистика с център по тракология) Пътищата на
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абстрактното изкуство в Турция: Деврим Ербил
Тодор Панайотов (НБУ) Журналистическата дейност на писателя Христо Димитров
Бръзицов
Художествени рецепции и комуникационни модели
Евгения Русинова (УниБИТ) Към рецепцията на жените художнички в българската преса до
Втората световна война.
Мая Димитрова (ИИИзк / НАТФИЗ) Рецепция на „политиката на авторите“ в медийна среда
Николай Поппетров (ИИИ) Изследване и популяризиране на изобразителното изкуство в
България: самостоятелни публикации до средата на 40-те години (опит за типология)
Ирина Генова (ИИИзк/НБУ) Погледът от България към художествената култура във
Франция през 1960-те години. Следистория на изкуството
Културни политики (І част)
			
Вяра Млечевска (ИИИзк) Българското изкуство след 1989 като реакция на културната
политика
Росен Спасов (ИИИзк) Сп. ,,Екран‘‘ (1996–2009) и неговата рефлексия върху новото
българско кино
Деян Статулов (ИИИзк) Закъснелите премиери. Контекст и обществен резонанс
Иво Драганов (НБУ) ТVPanEurope+ или липсващото лице на Европейския съюз
Ивайло Костов (НАТФИЗ) Религиозни празници и народни обичаи – символика и
отражение в културата и изкуството
Културни политики (ІІ част) 				
Таня Илиева (СУ) Новаторите в експерименталната типография на XX век
Мила Старейшинска (НХА) Ролята на автора за формирането на пазара на изкуство от нов
тип
Михаил Мелтев (НБУ) Студийната система и творческата свобода
Магдалина Ръжева (УАСГ) Опознаването на архитектурата като обучителен метод за
развитието на креативността у децата в началното училище
Светла Вангелова (Академия на МВР) Авторско правни аспекти при създаването на игрален
филм
Изкуството в България (ІІ част)
Периодът на социализма							
Ромео Попилиев (ИИИзк) Етика и естетика
Румяна Николова (ИИИзк) Положителният герой на социалистическия театър
Йоана Спасова-Дикова (ИИИзк) Комици на българска сцена или кое му е смешното?
Светла Христова (НБУ) Филмът „Герловска история“ в контекста на историкореволюционните филми
Изкуството в България (ІІІ част)
Периодът на социализма
Катерина Гаджева (ИИИзк) Пейзажът в българската фотография от 1960-те години на ХХ
век
Мая Чакърова (ИИИзк) Мевлеви Хане – Пълдин, като добър пример за устойчиво развитие
на паметниците на културата в България
Албена Тагарева (ИИИзк) Влияние и взаимодействия между изобразителното изкуство и
сценографията
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ПОСТТОТАЛИТАРНОТО АРТКИНО
Ингеборг Братоева-Даракчиева
Институт за изследване на изкуствата
ingeborgbratoeva@gmail.com

Резюме: Статията е посветена на спецификите на съвременното арткино от Източна
Европа. Очертани са историческите предпоставки за развитието му – постиженията
на източноевропейското арткино през тоталитарния период. През 60-те, 70-те и 80-те
години на ХХ в. в кинематографиите от Съветския блок се създават значими артфилми, израз на индиректна, естетическа съпротива срещу политическата диктатура. Днес филмите на Миклош Янчо, Андрей Тарковски, Сергей Параджанов и други
източноевропейски режисьори автори са световно признати за едни от най-важните
образци на арткиното.
Развивайки се в контекста на бурни обществени преобразувания и на медийна глобализация, посттоталитарното арткино, което произлиза от тази традиция, се насочва
към по-комуникативен стил, но без да се отказва от специфичната си метафорика.
Разглеждайки филми на Кристиан Мунджиу, Богдан Мирика, Деян Зечевич, Костадин
Бонев и др., текстът се стреми да разкрие как този стремеж се преплита с актуалната
тенденция на търсене на универсални послания и отказ от злободневие в най-новото
източноевропейско арткино. Поставен е особен акцент и върху все по-забележимото
интегриране в посттоталитарното арткино на похвати от хоръра, уестърна и др. жанрове, популярни сред широката публика.
Ключови думи: арткино, посттоталитарно кино, европейско кино, румънска нова
вълнà, Жил Дельоз, Кристиан Мунджиу

Арткиното като специфична естетическа област
Терминът арткино се появява през 20-те години на ХХ в., за да обозначи
икономическо и културно пространство, различно от масовата индустриална продукция, свързано с малките специализирани киносалони, посещавани от високообразована публика1. Естетиката на класическите артфилми
следва европейския авангард от 20-те години, а развитието на арткиното
през втората половина на ХХ в. от своя страна е обвързано с доминиращата
роля на авторското кино в европейската филмова култура и възгледа, „че в

Film Reference. An Online Encyclopedia. Art Cinema – Extended definitions. <http://www.
filmreference.com/encyclopedia/Academy-Awards-Crime-Films/Art-Cinema-EXTENDEDDEFINITIONS.html#ixzz1uxEpN0bf> [15.5.2012].

1

Проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева е изследовател на съвременното кино със специален интерес към
естетиката на арткиното. Професор е в сектор „Екранни изкуства“ на Института за изследване на изкуствата
и гост-преподавател в СУ (2006–), НАТФИЗ (2007–2014) и НБУ (1999–2003). Специализирала е в Немския
филмов институт, Франкфурт (М.), 1993, и в Университета на Рочестър, Рочестър, Ню Йорк, САЩ, 1999, като
стипендиант на фондацията „Пол Гети“. Книги: Българско игрално кино – от „Калин Орелът“ до „Мисия
„Лондон“ (2013) и Европейско кино – глобално и локално (2013). Автор е на многобройни статии в областта
на киното. Член е на Международната организация на филмовите критици FIPRESCI, Съюза на българските
филмови дейци и е председател на дружество „Филмови журналисти“ при Съюза на българските журналисти.
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Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017

1. „Oбречените“ (1966, Унгария), реж. Миклош Янчо

основата [на филма] е режисьорът, който има определящата визия“2.
Изследвайки неореализма, френският философ Жил Дельоз твърди, че
този кинематографичен стил коренно променя характера на връзките на киното с реалността, защото: „Реалното вече не се репрезентира и репродуцира, а се „мисли“. Вместо да представя една вече дешифрирана реалност,
неореализмът гради двусмислена действителност, която предстои да бъде
разгадана. Затова [при него] последователността на плановете все повече
измества монтажа на репрезентации.“3 Оттук следва, че неореализмът е
променил киното, като за пръв път в историческото му развитие образътдвижение е отстъпил на образа-време4. Във връзка с този процес Дельоз
въвежда нов термин, le temps mort (мъртво време)5, за да обозначи времето,
в което на екрана не се случва нищо. Според френския теоретик доминацията на времето и мястото над континуитета на филмовото действие визуално
се изразява в употребата на много дълги, панорамни кадри. Това е и една от
разделителните линии между артфилма и конвенционалното кино.
Everett, W. European Identity in Cinema. Ed. Wendy Everett. Bristol, Intellect Books, 2005, р. 11.
Ibid., р. 11.
4
Цит. по Nowell-Smith, G. Art Cinema – In: Nowell-Smith, G. (ed.) The Oxford History of World
Cinema. Oxford, UK, Oxford University Press, 1996, р. 569.
5
Deleuze, G. Cinema 2. L’image-temps. Paris: Les Editions da Minuit, 1985. Всички цитати на
Дельоз са според немския превод: Das Zeit-Bild. Kino 2. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag,
1997.
2
3
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2. „Огледало“ (1975, СССР), реж. Андрей Тарковски

Арткино и тоталитаризъм
На пръв поглед е логично да се допусне, че арткиното, с цялата творческа
свобода, която предполага създаването му, и с личностната автономност и
осъзнатост, която изисква възприемането му, е несъвместимо с тоталитарната култура, в която киното се мисли преди всичко като пропагандно средство. В действителност, историческото развитие на отношенията арткино
– тоталитарна власт са доста по-сложни. Да очертаем параметрите на тази
сложност от артекспериментите на съветския киноавангард от 20-те години
на ХХ в., през факта, че главен редактор на списанието “Cinema”, около
което се формира кръгът Висконти, Дзаватини, де Сантис, т.е. групата на
неореалистите, е Виторио Мусолини, син на фашисткия диктатор, до това,
че „Оксфордската история на световното кино“ посочва като откривател на
филмовия наратив без монтажни преходи, изграден върху дълги панорамни
кадри и стабилна вътрешнокадрова атмосфера, режисьора от социалистическа Унгария Миклош Янчо6.
Източноевропейският тоталитаризъм от втората половина на ХХ в., практикуван в Съветския блок, в културно отношение е сложно и нееднозначно
явление. Вариантите му са определени не само от политиката, наложена от
СССР, но също така и от спецификата на всяка от подложените на болшевизация култури, които по различен начин и в различна степен откликват на
московските директиви. Културни специфики, формирани в продължение
6

Nowell-Smith, G. Op. cit., р. 569.
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3. „Цвят на нар“ (1969, СССР), реж. Сергей Параджанов

на столетия, е трудно да бъдат заличени за 45 години. Именно тези устойчиви културни специфики дават възможност през 60-те години, паралелно на
френските търсения, да се оформят и източноевропейски (полски, чехословашки и югославски) варианти на новата вълнà, да се роди метафоричното
кино на Миклош Янчо, на Юрий Илиенко, на Сергей Параджанов, на Рангел
Вълчанов и много други. И да се появи най-големият парадокс на съветското кино – уникалният, силно зареден с християнски патос стил на Андрей
Тарковски.
Що се отнася до българското кино, неведнъж съм подчертавала, че не
смятам всички филми, създадени у нас в годините на тоталитарния социализъм, за образци на официалния соцреалистически стил. Една от българските специфики на това развитие обаче е, че за разлика от Полша и Унгария, през целия соцреалистически период обвинението във формализъм,
отправено към режисьорите, които се борят за индивидуален стил, ще стане
толкова сериозно, колкото и подозренията в идеологически отклонения. „И
занапред Партията не ще търпи под формата на новаторство да се внася
контрабанда в нашата литература и изкуство вредни, не наши възгледи и
течения.“7 Затова пространството за развитие на арткино в социалистическа
България е твърде стеснено. Въпреки това в българското кино още от края
на 50-те години започват да се появяват игрални филми, чиито създатели се
Из отчетния доклад на ЦК на БКП пред VIII Конгрес на Партията. – Филмови новини, 1962,
№ 11, с. 2.
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противопоставят на предписанията на социалистическия реализъм и правят опити за свободна творческа изява с по-сложно и метафорично кино.
Това са действителните постижения на нашата тогавашна кинематография,
създавани извън редовата соцреалистическа продукция. Подобно на съседните Югославия и Румъния, където правенето на арткино през 60-те, 70те и 80-те години на ХХ в. е израз на един вид индиректна, естетическа
съпротива срещу политическата диктатура, и у нас около средата на 60-те
години осезателно се увеличава броят на филмите, които спорят естетически с официално налагания стил на соцреализма и сред тях са най-високите
постижения на българското кино през тези десетилетия.
Арткиното в контекста на посттоталитарната култура
Посттоталитарната култура, която се развива в страните на Източна Европа през последния четвърт век, обединява черти, наследени от общото им
тоталитарно минало, с трайни национални специфики и с аспекти на протичащата в цял свят културна глобализация. Тук не е възможно да коментираме в пълнота феномена „посттоталитарна култура“, но е задължително
да се спрем на онези негови характеристики, които влияят върху общите
процеси в киното, и по-специално имат отношение към съществуването и
развитието на арткиното в региона.
На първо място, това е променената система на финансиране, драстичното преминаване от гарантирано държавно субсидиране към частно продуцентство с частично държавно подпомагане. Последствията от това не могат
да се разглеждат еднозначно, но някои от тях имат безспорно положително
влияние върху развитието на арткиното. Да си припомним, че още през 50те години на ХХ в. с възхода на неореализма в Италия и на новата вълнà във
Франция нискобюджетната филмова продукция се утвърждава като типичен
модус на арткиното. Тя играе същата важна роля и днес, например в киното на Румъния, чиито най-ярки образци са реализирани именно като нискобюджетни продукции. Нещо повече – режисьорите от румънската нова
вълнá абсолютно съзнателно демонстрират „бедността“ на румънското кино
и в началото на новия век превръщат демонстративната непохватност на изказа в естетически принцип, задълбочават и разработват маргиналността в
детайли и я издигат като основно изразно средство. Дори когато филмовото
действие се основава върху стабилна драматургия, разработена с впечатляващо актьорско присъствие, както е във филмите на Мунджиу, румънското
кино преднамерено възпроизвежда утвърдилия се през последните две десетилетия маргинален стереотип за източноевропейски филм. Световният
успех на новото румънско кино доказа, че този подход много успешно продава посттоталитарното кино на Запад. Именно той донася на румънското
кино най-престижните фестивални награди – от наградата „Особен поглед“
от МФФ в Кан 2005 за „Смъртта на г-н Лазареску“ на Кристи Пиу, през
„Златната палма“ 2007, за „4 месеца, 3 седмици и 2 дни“ на Кристиан Мунджиу и берлинската „Сребърна мечка“ за най-добра режисура, присъдена на
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4. „Отвъд хълмовете“ (2012, копродукция), реж. Кристиан Мунджиу

Раду Жуде през 2015 за румънско-българската копродукция „Аферим“, до
наградата на ФИПРЕСИ от Кан 2016 за дебюта на Богдан Мирка „Кучета“,
копродукция на Румъния с Франция и България.
Тук е уместно да цитирам наблюденията на Дору Поп, че „диегетичната
перспектива на действието е изключително важна за младите румънски режисьори, като гледната точка към промените (или липсата на промяна) се
превръща в елемент на наратива. Един от най-важните им методи, използвани в недиегетичното въведение: забавянето на всякакво действие и спе-

5. „Враг“ (2011, копродукция), реж. Деан Зечевич
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6. „Кучета“ (2016, копродукция), реж. Богдан Мирика

цифичното забавяне на кулминацията [на действието], противоположно на
„класическия“ холивудски начин на разказване, открива път за въвличането
на зрителя в психиката на героя.“8 С други думи, разчита се на класически
похват на арткиното. Сценариите са изградени върху принципа за единство
на време, място и действие. Повествуванията са подчертано анекдотични.
Преднамерено небрежната операторска работа имитира любителска камера.
Оскъдното музикално оформление или пълното отсъствие на музика прилепва към подчертаната натурност на средата.
Най-добрият образец остава „4 месеца, 3 седмици и 2 дни“ на Кристиан
Мунджиу, чието действие се развива в Букурещ през 80-те години на ХХ в.
в рамките само на едно денонощие, през което проследяваме перипетиите
на двете студентки провинциалистки Отилия и Габина, тяхното пътуване
през безизходицата, лицемерието и жестокостта. Драматургията на филма е
изградена клаустрофобично на всички нива, а камерата често е неподвижна,
фокусирана фронтално върху безизходните ситуации.
Следващият пълнометражен филм на Мунджиу, „Отвъд хълмовете“
(2012), единодушно е определен от световната кинокритика като артфилм,
сътворен със забележителните операторски умения на Олег Муту. Сюжетът, вдъхновен от действителен случай на трагично завършил екзор8
Pop, D. The Grammar of the New Romanian Cinema. – Acta Universitatis Sapientale, Film and
Media Studies, 2010, N 3, p. 34.
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сизъм, е ситуиран изцяло в православен женски манастир. Послушницата,
най-близката ѝ приятелка от сиропиталището, в което двете са израснали.
Между момичетата започва борба – емоционална, псхологическа, духовна.
Войчита иска да спечели приятелката си за вярата, Алина – за живота извън
стените на манастира. Мунджиу предпоставя психологическа ситуация, позната от „4 месеца, 3 седмици и 2 дни“ – психологическо противопоставяне
на две млади жени, Войчита (Космина Стратан) и Алина (Кристина Флутур). В „Отвъд хълмовете“ обаче двете приятелки са поставени в контекста
на затворена общност, което усложнява противоборството им и го превръща
в психологическа борба на живот и смърт. Алина губи не само битката да
изведе Войчита от манастира, но и заплаща с живота си в насилствен екзорсизъм, иницииран от малката православна общност, убедена, че момичето е
обладано от злото.
Независимо от прексплоатирания конфликт между свободната личност и
организираната религия и от сензационната екзорсистка тема, филмът има
своите чисто кинематографични стойности, например играта на двете млади
актриси, оценена по достойнство и увенчана с награда в Кан. Забележителен е и балансът между значимостта на актьорското присъствие и визуалното решение – дългите кадри, с които операторът Олег Муту внушава усещането за студенина, играейки с всички нюанси на снежната белота. Визията
е толкова силна, че зрителят получава почти физическо усещане за пълния
мраз, който сковава душите, взаимоотношенията и действията на героите. И
още нещо, панорамите на непрекъснато променящото цвета си небе, ширнало се над снежната пустош. Коментирайки „Колко зелена беше моята долина“ (1941) на Джон Форд, Жил Дельоз пише: „Всеобхватното е обозначено
от небето, от пулсиращото небе. Това е така не само при Форд, а дори и при
Хоукс, който в „Голямото небе“ влага в устата на един от персонажите думите: Това е една голяма страна, само небето е по-голямо от нея... Небето обхваща средата, която от своя страна включва в себе си общността.“9 Няколко
реда по-долу Дельоз употребява израза „иманентността на небето“. Точно
тази иманентност съумява да внуши операторът Олег Муту в „Отвъд хълмовете“. В българския артфилм „Потъването на Созопол“ (2014) на Костадин
Бонев със същото значение е натоварено морето, огромната водна площ,
в която се отразява небето. Независимо от безспорната му принадлежност
към арткиното, в „Отвъд хълмовете“ са интегрирани множество похвати на
хоръра. Същото присаждане към артповествованието на елементи от този
безспорно комерсиален жанр може да се открие и в българо-руската копродукция „Инкогнита“ (2012) на Михаил Пандурски, и в притчата „Враг“
(2011, Сърбия) на Деян Зечевич. Зечевич е от поколението на румънските
си колеги от новата вълнà. Очевидно е, че това поколение, което в момента
най-активно изгражда естетиката на посттоталитарното кино, усилено търси нов поглед към важните, но вече банализирани теми. Разисквайки сата9

Deleuze, G. Das Bewegungs-Bild. Kino 1. Frankfurt (M.), Suhrkamp, 1989, p. 199.
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нинския аспект на босненския конфликт, филмът на Зечевич прави много
важна крачка за постюгославското кино – извежда военната трагедия от политическото злободневие и я разисква на екзистенциално ниво. Мисля, че
арткиното има възможности да предложи именно универсален поглед към
злободневните събития. Дори ако си осигурява по-широка публика, прибягвайки до стилистични похвати на хоръра, както е във „Враг“, или на уестърна, както е в „Кучета“. Същността на това жанрово преплитане, появило се
в посттоталитарното кино, обаче изисква специално изследване.

THE POST-TOTALITARIAN ART FILM
Ingeborg Bratoeva-Darakchieva
Institute of Art Studies

The article deals with the specifics of the contemporary Eastern-European
art film, outlining the achievements of the Eastern-European art film under
totalitarianism that have set the scene for its development. The Soviet bloc film
industries have made significant art films in the 1960s, 1970s and the 1980s,
expressing indirect aesthetic opposition to the political dictatorship. Presently,
the works by Miklós Jancsó, Andrei Tarkovsky, Sergei Parajanov among other
Eastern-European directors/writers are critically acclaimed as groundbreaking art
films.
Developing in the context of turbulent social transformations and media
globalisation, the post-totalitarian art film, which comes from that tradition,
has oriented towards a more communicative style without, though, giving up
its specific metaphors. Considering works by Cristian Mungiu, Bogdan Mirică,
Dejan Zečević, Kostadin Bonev, etc., the article seeks to reveal how this quest
entwines with the topical trend towards the pursuit of universal messages and
abandoning direct relevance to the modern day in the latest Eastern-European
art films. A special emphasis is put on the ever so noticeable incorporation of
techniques of the westerns and horror movies and/or other genres popular with
the general audiences into the post-totalitarian art film.
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ЕВРОПЕЙСКОТО ПЪЛНОМЕТРАЖНО
АНИМАЦИОННО КИНО – АЛТЕРНАТИВА НА
ХОЛИВУДСКИТЕ МОДЕЛИ
Надежда Маринчевска

Институт за изследване на изкуствата
nadiamarin@abv.bg
Резюме: Късометражното анимационно кино има силно ограничен пазар в глобален
мащаб и разчита предимно на фестивалната публика, редките телевизионни излъчвания и интернет порталите. От друга страна, филмовият пазар на пълнометражните
филми е доминиран от холивудската продукция (студио Дисни, Pixar и т.н.). Статията
се фокусира върху европейската авторска пълнометражна анимация, която едновременно създава нови модели и успява да достигне до зрителя в киносалоните. Ще
бъдат разгледани алтернативни авторски подходи, които се базират върху нов тип
проблематика, драматургично изграждане и стилови търсения. Особено внимание се
обръща върху пълнометражните анимационни филми в страните от бившия социалистически блок, както и върху избрани примери от западноевропейската филмова
практика от последните 20 години.
Ключови думи: анимационно кино, пълнометражен анимационен филм, холивудски
модел, алтернативна анимация, филмов пазар.

Масова заблуда е, че пълнометражното анимационно кино се ражда през
1937 г. със „Снежанка и седемте джуджета“ на продуцента Уолтър Илайъс
Дисни, реж. Дейвид Ханд.
Истината е, че през 10-те години на ХХ век, когато все още късометражните форми доминират в игралното кино, в анимацията се появяват първите
пълнометражни творби. Кирино Кристиани създава двата си пълнометражни филма през 1917 и 1918 г. в Аржентина. „Апостолът“ е политическа сатира, нарисувана в карикатурен стил. Новоизбраният президент Хиполито
Иригойен сънува, че се възнася на Олимп, преоблечен като апостол на националното спасение, измолва от Юпитер жезъла му и се връща в Буенос Айрес, за да изкорени неморалността и корупцията. В резултат целият град е
изпепелен1. Въпреки че не е запазен, все пак отзивите в аржентинската преса показват, че филмът се радва на завиден успех. Вторият пълнометражен
1 Bendazzi, G. Cartoons. One Hundred Years of Cinema Animation. London, John Libbey &
Company Ltd., 1994, p. 50.
Проф. д-р Надежда Маринчевска е заместник-директор на Института за изследване на изкуствата,
БАН. Преподава в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и в Нов български университет. Автор е на книгите:
Българско анимационно кино 1915–1995; Квадрати на въображението. Естетика на анимационните
техники; Анимационните хибриди. Носител е на наградата на Съюза на българските филмови дейци за
теория през 2006 и на Българската филмова академия за филмова критика през 2014. Член е на множество международни журита на ФИПРЕССИ.
Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017
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филм на Кристиани е създаден по истински случай – немският командир в
Аржентина барон фон Луксбург решава да манипулира страната да влезе в
Първата световна война, като торпилира с подводница аржентински кораб и
обвинява за това Антантата. Филмът „Без следа“ (1918) е прожектиран само
един ден, иззет е от полицията по политически причини и досега се смята за

1. „Апостолът“, 1917, Аржентина, реж. Кирино Кристиани
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2. „Приключенията на принц Ахмед“, 1926, Германия, реж. Лоте Райнигер

потънал в мазетата на някоя от правителствените служби2.
Преддисниевата епоха обаче е запазила един брилянтен анимационен
филм – „Приключенията на принц Ахмед“ на Лоте Райнигер, Германия,
1926 г. Това е приказна творба, изпълнена с изрезкова силуетна техника,
в която богатството на визуалното изпълнение се радва на почитатели до
днес. DVD-та с филма се продават все още – 90 години след премиерата.
Лоте Райнигер с неподражаемия си филигранен стил успява да постигне
изключителна атмосфера с привидно аскетичните средства на черно-бялата
изрезка, като успява да предаде пищната орнаменталност на ориенталските
арабски дворци, карнавалното буйство на Китай, магическата природа на
Бали и т.н.
Същевременно тези, които обявяват „Снежанка и седемте джуджета“ на
Дисни за първия пълнометражен анимационен филм, имат някакво основание. Факт е, че именно Уолт Дисни хвърля ръкавица към игралното кино и
решава да се конкурира с него на собствената му територия – пълнометражната прожекция в кинозалите. Вече не го устройват трохите от трапезата –
2 Bendazzi, G. Quirino Cristiani, the Untold Story of Argentina’s Pioneer Animator. AWN http://
www.awn.com/mag/issue1.4/articles/bendazzi1.4.html [12.04.2016]
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3. Плакати от „Снежанка и седемте джуджета,“ 1937, САЩ, реж. Дейвид Ханд и „Отнесени от
вихъра“, 1939, САЩ, реж. Виктор Флеминг

защото именно това получават малките рисувани филмчета, прожектирани
преди основния филм. А резултатът е повече от удовлетворяващ. В класацията за цялото десетилетие на 30-те години „Снежанка“ отстъпва по приходи
единствено на „Отнесени от вихъра“ на Виктор Флеминг, а е всеизвестен
факт каква масова психоза създава тази южняшка сага сред американците3.
В класацията на приходите от филмите за всички времена, преизчислена
към инфлацията, анимационната класика на Дисни заема 10 място4.
Същевременно Дисни в „Снежанка“ напипва онзи модел, по който до
голяма степен ще се развива пълнометражното анимационно кино и до днес
в неговия холивудски вариант.
Първо: приказен сюжет с вълшебни елементи. Това съответства на основното качество на анимационното кино – „всевъзможност“, както го нарича Айзенщайн5. Способността на анимацията визуално и нагледно да
показва вълшебства, трансформации и преобразявания е предимство пред
абстрактното въздействие на литературата.
Второ: основните герои са нарисувани натурно, близки са до реалните
физически параметри на фигурата на реалния човек. С това Дисни апелира
към зрителската идентификация с героя. Очевидно, че ако зрителят вижда
на екрана говореща, макар и леко антропоморфизирана животинка (Мики,
Доналд или кравата Кларабела), възможността да се слее напълно с персонажа ще бъде подкопана, а идентификацията в най-добрия случай ще
бъде частична. Това е и причината, поради която зад много от рисуваните
3 http://www.boxofficemojo.com/alltime/domestic.htm?page=1&asof=1993-08-17&p=.htm
[10.04.2016]
4 http://www.boxofficemojo.com/alltime/adjusted.htm [10.04.2016]
5 Эйзенштейн, С. Дисней. – В: Проблемы синтеза в художественной культуре. Москва, 1985.
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персонажи на Дисни стоят реални актьорски изпълнения, прехвърлени във
въображаемия свят с техниката на ротоскопирането. Един от водещите аниматори на Дисни – Хамилтън Лъски споделя: „Трябва да накараме публиката да забрави, че тези [персонажи] са рисунки. Не можем да рискуваме да
съсипем дадена сцена с някакво механично несъвършенство или трепване,
което да напомни на зрителите, че работим с рисунки, а не с реални хора.
Успехът на „Снежанка“ се дължеше на всеобщото възприемане на нашите
персонажи като живи същества...“6
Трето: Дисни добре разбира, че екранното въздействие на рисувания
персонаж, пък бил той и близко до реалните форми на човека, не може да се
мери с въздействието, което има истинският актьор върху публиката. Наймалкото, скованата мимика и плоските цветове, затворени в контур (неизбежен белег на технологията)7, са неизмеримо по-бедни от живата актьорска
игра. Затова и този най-успешен продуцент на всички анимационни времена въвежда компенсаторни трикове, които да неутрализират ниската психологическа сугестивност на натурната анимационна рисунка. Това са карикатурните персонажи (джуджетата), които са изградени изключително върху
противоположния на психологическото преживяване принцип – комичния.
Това са и редица второстепенни животинки, които създават весела олелия –
птички, зайци, сърнета, костенурки, – и се появяват периодично на екрана
в многобройна масовка. Ако към това се прибавят множество песенни и
танцувални номера, се получава успешен модел, който се репродуцира до
ден-днешен. Жанрово, той е микс от драма, вълшебства, комедия (бурлеска)
и мюзикъл.
Разбира се, съвременният модел на пълнометражния холивудски филм
вече е доста по-разнообразен. Най-вече чрез издигането в култ на родения
в комикса супергерой – от анимационния „Супермен“, през „Капитан Америка“, до днешните „Хълк“, „Астро бой“ „Феноменалните“, „Айрън мен“ и
т.н. Репродуцира се доста по-брутален тип поведение, което консерваторът
Дисни не би си позволил. Същевременно Холивуд се опитва да разнообрази
максимално продукцията си, като понякога залага на симпатичния не-герой
(„Шрек“, реж. Андрю Адамсън, Вики Джунсън, 2001) с цялата постмодерна каша от приказни персонажи и преобърнатата история за целунатата
жаба. Понякога дори се опитва да проникне в лабиринтите на подсъзнанието („Коралайн“, реж. Хенри Селик, 2009, или „Отвътре навън“, реж. Пийт
Доктър, Рони дел Кармен, 2015). Но и тези опити да се усвоят нови тематични и стилови територии все пак се позиционират в полето на комерсиалния мейнстрийм с всички компромиси, които произтичат от снижаването
на проблематиката.
Може би сега единственият американски автор, чиито филми (пълно6 Thomas, F. & Johnston, O. The Illusion of Life: Disney Animation. New York, Disney ed., 1995,
pр. 114-115.
7 Вж. Маринчевска, Н. Квадрати на въображението. Естетика на анимационните техники.
С., 2005, 86-92.
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метражни и късометражни) прекрачват радикално моделните правила на
Холивуд, остава Бил Плимптън, но пък той със сигурност не е холивудски
автор и провокационните му творби носят европейски дух. А в миналото
подобна (единична) провокация беше филмът на Ралф Бакши „Котаракът
Фриц“ (1972) с колежанските си закачки с груповия секс в стил ъндърграунд.
Холивудските модели в пълнометражната анимация се подчиняват на
пазарния принцип и развиват едновременно вариативност и устойчивост в
стремежа си към успех. Това е и логично, като се има предвид високата
производствена стойност на продукта. Това се и оценява от Американската
филмова академия. За 17 години, откогато се присъжда „Оскар“ за пълнометражен анимационен филм в отделна категория, 14 „Оскара“ са отишли при
холивудски продукции, а само един – при европейска и японска. Европейското кино е номинирано, но ненаградено.
Награди „Оскар“ 2001–2016

Номинации за „Оскар“ 2001–2016

Американски филм

15

Американски филм

45

Европейски филм
Японски филм

1
1

Европейски филм
Японски филм
Друг

12
5
1

Фиг. 1

Европейската практика в пълнометражното анимационно кино е доста
по-различна. Най-общо в нея се виждат две противоположни тенденции.
Едната е стремежът скъпоструващото усилие да има своята възвръщаемост
– в този случай и европейските автори прибягват до холивудските модели.
За съжаление, нито финансовият ресурс, нито опитът в производството на
мейнстрийм забавление, нито числеността на творческите и техническите
екипи могат да съперничат на Големия брат. И резултатите, макар и понякога да са удовлетворителни, не могат да стъпят и на малкия пръст на холивудските блокбастъри.
Втората линия, по която се развива европейската анимация, е авторското
кино. В този случай стремежът на творците е да създадат лично произведение, което да въздейства с индивидуалния стил и почерк на автора, да
въздейства без комерсиален компромис, да открива съкровени тематични
територии.
В случая обаче не мога да не отбележа един парадокс. Липсата на разточителен бюджет се отразява осезателно върху начина на производство,
а оттам и върху стилистиката. Скъпите технологии (макар те вече да поевтиняват) се пренебрегват за сметка на „ръчните“ техники – рисунка върху
хартия, живопис, колаж и т.н. В някои случаи лаконизмът стига до крайности, които граничат с визуална неатрактивност. Както например е при Фил
Мълой от Великобритания, чиито сатирични гротески разчитат предимно
на забавния диалог за сметка на визията, която на места доскучава поради
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4. „Марк Гетлър: фрагменти от биографията“, 1981, Великобритания, реж. Фил Мълой

5. „Алегро нон тропо“, 1976, Италия, реж.
Бруно Бодзето

дългото времетраене, през което гледаме интересни, но не особено пъстри
образи.
Все пак европейската авторска анимация не върви винаги по този крайно пестелив път. Напротив, авторите
търсят начини да примирят ниския
бюджет с артистичната тема и рисунка.
Исторически, европейските пълнометражни филми през годините са немногобройни и процесът се интензифицира едва през 70-те години на ХХ
век. Един от хитовете от това време е
„Алегро нон тропо“ на Бруно Бодзето
(1976), направен като пародия на дисниевския филм „Фантазия“ от 1940.
Макар че пораждащият модел е известен експеримент за самия Дисни
– опит за анимационна илюстрация
на класическа музика, при Бодзето
тази визуализация е отишла много подалече и е реализирана с изящен арти-
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стизъм. Неговото „Болеро“ от Равел например е илюстрирано чрез идеята за
еволюцията, чийто пръв тласък дава изхвърлена от небрежно прелитащ космически кораб бутилка... кока-кола – осезаем сарказъм към американските
ценности. Динозаври на точки, раирани змии, досадни насекоми с размер на
слонове и т.н. са анимирани в такъв съвършен ритъм и измамно монотонна
динамика, че епизодът остава и до днес в класиката на световното анимационно кино. Това кара пораждащият епизод на Дисни, озвучен с „Пролетно тайнство“ на Стравински, да изглежда скучен и досаден. Още повече,
че въпреки невероятното техническо съвършенство и ефекти от избухващи
вулкани и пенещи се стихии, динозаврите на Дисни са излезли като че ли от
педантичен учебник по палеонтология.
Другата значима пълнометражна продукция от 70-те години е на Рьоне
Лалу и Ролан Топор „Дивата планета“ (1973) – футуристична антиутопия
в сюрреалистичен стил, осъществена в чешкото филмово студио „Кратки
филм Прага“.
Пълнометражната авторска европейска анимация от последните двадесетина години показва изключително разнообразие на стилове и жанрове и
значими артистични резултати. И ако през 90-те години на ХХ век процесът
в Западна Европа протичаше без сътресения и с интензификация на продукциите, то в Източна Европа по редица финансови и административни
причини той беше почти напълно спрял. Единственото изключение беше
пълнометражното кино на Русия, но там по традиция става дума за пригоден към богатирските подвизи холивудски стил. Източна Европа обаче успя
да направи и своите пробиви през последното десетилетие, преодолявайки
бедността на националните фондове.
Характерна особеност на европейската пълнометражна анимация е това,
че фокусира вниманието си върху почти
всички теми, които занимават и игралното
кино. Прави го с други средства, понякога
с натурно нарисувани персонажи, често използва хибридни образи, които комбинират
реалност и фантазия, избягвайки тотално
развлекателния свят на холивудските модели. Много от авторите се фокусират върху
мрачна социална проблематика.
Пълнометражният дебют на шведския режисьор от египетски произход Тарик Салех
„Метропия“ (2009) е фантастична антиутопия, в която следенето на личността далече
е надминало „грубоватите“ физически измерения на „1984“ на Оруел с неговия Голям
брат и е навлязло в подслушването на реалните мисли на хората. Изкривеният фото6. „Метропия“, 2009, Швеция – Дареализъм на образите съответства напълно
ния – Норвегия, реж. Тарик Салех
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7. „Вълшебната планина“, 2015, Румъния – Франция – Полша, реж. Анка Дамян

на мрачния сюжет. Деформацията на човека в тоталитарното общество е
представена във физически план, без при това да се губи и усещането за
реалност. Пародийно огледален първообраз на „Метропия“ обаче е филм от
Източна Европа – унгарският „Гетото“ на Арон Гаудер (2004). Режисьорът
също разчита на силното въздействие на обработената (портретна) фотография, комбинирана с изцяло нарисувано тяло, но впряга изображенията си в смешно-мрачно-сатиричен сюжет. 8-ми район на Будапеща е гето
в буквалния смисъл на думата – силови групировки, младежки банди, невъобразим етнически микс от унгарци, цигани, китайци и араби, подкупна
полиция, продажни политици, врачки и гадателки, незаконно подслушване,
проституция, наркотици… С няколко думи – всичко, което и до днес пълни
страниците на пресата. В резултат на неочаквано избликнал в гетото нефт,
заплашващ световния баланс на стратегическите ресурси, решения трябва
да вземат държавните глави Буш, Путин, Блеър, Ширак, Шарон, та дори папата... „Изконните интереси“ трябва да се защитят с атомна бомба. Виждаме
я да лети, да се взривява и да образува страховитата си гъба... над Букурещ,
както доволно обявява самият Джордж Буш. Е, малко объркване в навигацията... Абсурдистката концепция на филма визира реални механизми на
властта и геополитиката.
Парадоксалното съотнасяне на анимацията с реалността е изявена тенденция в съвременното рисувано кино. Към нея спадат и популярните през
последните десетилетия форми на документалната анимация8. „Персеполис“ на Марджане Сатрапи и Венсан Пароно (2007) и „Валс с Башир“ на
Ари Фолман (2008) са сред най-прочутите примери.
8 Вж. Маринчевска, Н. Анимационните хибриди. С., 2015, 13-59.
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Киното на Източна Европа обаче направи силен анонс в документалната
анимация с двата филма на румънката Анка Дамян – „Крулик – път към
отвъдното“ (2011) и „Вълшебната планина“ (2015). Трябва да се отбележи
обаче, че световният успех и на двата филма се вписва не толкова в полето на анимацията, колкото в устрема, подет от румънската нова вълнà в
игралното кино. Главните герои и на двата филма са маргинали, изпаднали
извън традиционните рамки на обществото. Но техните съдби повдигат сериозни социални проблеми, които остават значими в дневния ред не само
на правозащитните организации, но и на правителствата в Европа. Крулик
е дребен румънски шмекер, несправедливо обвинен и арестуван в Полша.
Умира в резултат на обявената в затвора гладна стачка. Тук трябва да се
признае катарзисното въздействие на финала, документално цитиращо осъдени и уволнени министри и отговорни чиновници. Във „Вълшебната планина“ полският емигрант във Франция Адам Яцек Винклер – бояджия от
сивата икономика, непризнат художник, политически активист и алпинист
– се включва (необяснимо за европееца) във въоръженото движение на муджахидините срещу съветската окупация в Афганистан. И двата филма са
радикални в избора на своите протагонисти – нито един от тях не е герой
(херой) в смисъла на архетипен персонаж. По-скоро е валидно обратното
– житейските прототипи и на двата филма са противоречиви, объркани и
неприспособими, техните постъпки и ментални нагласи накърняват подредената система на т.нар. европейски ценности. И докато първият анимационно-документален филм на Анка Дамян не шокира, а донякъде обслужва някакъв вид западноевропейско очакване за тоталната непригодност на
посттоталитарните ни институции в пътя им към реално европеизиране, то
„Вълшебната планина“ напълно излиза извън контрола на клишетата. Още
по-актуално звучат посланията на творбата в контекста на неотговорените и
досега въпроси: какво кара европейския гражданин да се включи във война,
свързана с исляма? Още повече, че в случая става дума за католик...
Изобразителното решение и на двата филма е впечатляващо. Подкрепя достоверността на реалните личности чрез включените фотоколажи и
същевременно създава необикновена и силно въздействаща рисувана среда,
в която парченцата „жив живот“ постоянно напомнят за документалната основа и достоверността на събитията. Художник на „Вълшебната планина“
е работещият в Канада българин, станал през последните години световна
звезда в анимационния свят – Теодор Ушев9. В неистовата енергия на филмовия изобразителен микс българският художник постига не само ритмична смяна в характера на изображението, но и смислово се опира на различни
стилове. Много от епизодите например са вдъхновени от анимационните
филми на Ян Леница или силуетния стил на Лоте Райнигер. Не липсват и
директни филмови цитати от игралното кино: сцената със смъртта на Мачек (Збигнев Цибулски) от „Пепел и Диаманти“ на Вайда, прочутата детска
9 Теодор Ушев получи и номинация за „Оскар“ през 2017 за филма си „Сляпата Вайша“
(Канада) по разказ на Георги Господинов.
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8. „Страх[ове] от мрака“, 2007, Франция, реж. Кристиян Хинкер (Блъч), Чарлс Бърнс, Мари Кайлу,
Пиер ди Скиуло, Лоренцо Матоти и Ричард Макгуайър

количка от „Броненосеца Потьомкин“ на Айзенщайн и други са вплетени
във филма и провокират въображението на ценителите на киното. Найвпечатляващо обаче е сложно изграденото визуално решение на афганистанските сцени. Те варират и създават многолик образ на страната – понякога това е пустошта и разрушението на прашните села, но по-често е
зашеметяващо красивата природа на планината и „неземното“ звездно небе.
От друга страна, европейските автори търсят и разширяването на въздействията на анимацията не само в посока на социалната проблематика, но и в
посоката към овладяване на нови тематични територии – като психоанализата10 или аналитичната психология11 например. Игралното кино, особено след
края на 50-те години на ХХ век, с филмите на Бергман, Фелини, Тарковски
и т.н. създаде шедьоври, проникващи и визуално (а не само косвено чрез
„подтекста“) в подсъзнателните процеси на нестабилната и крехка човешка психика12. Авторското анимационно кино се опитва да достигне до нови
граници на репрезентацията на неуловимото психологическо преживяване
на личността, разчитайки не на конкретния, макар и силно естетизиран фотографски образ, а на творческата енергия на свободната рисунка, която се
променя в диапазона от конкретно-разпознаваемото до пълната абстракция.
„Страх[ове] от мрака“ (2007) е пълнометражен филм, създаден от шестима автори – Кристиян Хинкер (Блъч), Чарлс Бърнс, Мари Кайлу, Пиер ди
10 Според разбирането на Зигмунд Фройд и Жак Лакан.
11 Според разбирането на Карл Густав Юнг.
12 Вж. Милев, Н. Пътят към психофизическия монолог. С., 1970.
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9. „Изневяра“, 2013, САЩ, реж. Бил Плимптън

Скиуло, Лоренцо Матоти и Ричард Макгуайър. Филмът визуализира найстраховитите кошмари в стилно черно-бяло изображение. Еклектичният
микс от различни типове истории и различни визуални подходи е експресивен и дава добър резултат. Авторите се фокусират върху маниите и фобиите
на хора, които живеят в ужас от насекоми, от отрязани глави, от кучета,

10. „Декор от Трио Белвил“, 2003, Франция – Белгия – Канада – Великобритания – Латвия,
реж. Силвен Шоме и свободна рисунка за филма от Евгени Томов
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от секс или дори... от това „да не бъдеш политически зрял“. Зловещата атмосфера е реверанс към филмите на ужаса, към Алфред Хичкок или дори
към мангата. Личните стилове варират между стилистичното изящество на
гравюрата (Бърнс), през абстрактната анимация на геометрични форми (ди
Скиуло), до пулсиращата графика (Блъч, Матоти), японските стилове (Кайлу) или красивите декоративни образи в „черно върху черно“ (Макгуайър).
Традиционно, визуалното разнообразие на европейското авторско анимационно кино носи отпечатъка на подчертано индивидуалните визуални
стилове, за разлика от холивудските модели, в които първичната разпознаваемост и наложилата се с годините (дисниевска и комиксово-марвелска)
иконография почти нямат алтернатива.
Същевременно живият творчески процес тече извън определенията
„американско – европейско“ и в двете посоки. Американеца Бил Плимптън
вече определих като „европейски“ автор, особено в пълнометражните му
филми „Идиоти и ангели“ (2008) и „Изневяра“ (2013) – с ръчно рисувания
графичен стил с богат щрих и невероятни метаморфози. Но този независим творец винаги е бил изключение във филмовата индустрия на САЩ.
От друга страна, французинът Силвен Шоме с блестящите си филми „Трио
Белвил“ (2003) и „Илюзионистът“ (2010) успява да съчетае типично европейските извивки на стила на артдеко с традиционни американски и разпознаваеми символи. (Художник на декорите на първия филм е българинът
Евгени Томов.) „Ренесанс“ на Кристиян Волкман (2006) пък е осъществен
изцяло с наративния код на американския „черен филм“, но изящната му
графика (почти без нюансите на сивото) създава особена „европейска“ експресивност.
Очевидно глобализацията в изкуството през последните десетилетия е
неотменим фактор в сюжетните и стилови търсения на творците и от двете
страни на океана. Намирането на демаркационни линии става все по-трудно
поради смесването и взаимното опознаване на културите, поради взаимното проникване на художнически влияния. Същевременно разликата остава
кардинална – мейнстриймът на холивудската студийна система продължава
да разчита на проверените в историята формули – щедър бюджет, комиксова история за супергерой или вълшебна приказка, зашеметяващи фондове
за реклама. Авторската пълнометражна европейска анимация може или да
загуби кардинално финансовата битка, или да разчита на ограничени филмови пазари. В този смисъл държавното подпомагане за киното е жизненоважно за съхраняването на културната идентичност.
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EUROPEAN ANIMATED FEATURES AS AN
ALTERNATIVE TO HOLLYWOOD MODELS
Nadezhda Marinchevksa
Institute of Art Studies

Globally, short animations have strongly limited demand on the markets relying
for the most part on festival audiences, occasional TV broadcasts and websites.
But then again, feature film markets are dominated by Hollywood productions
(by Disney Studios, Pixar, etc.). The article focuses on European auteur feature
animation, which succeeds both in shaping new models and achieving a theatrical
release. Alternative authorial approaches are under consideration based on a new
type of problematics, dramaturgic structuring and quests for styles. Particular
attention is devoted to the feature animated film from the former Soviet bloc
countries as well as on a selection of examples of the Western European film
practice of the last two decades.
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СЮЖЕТ И ТЕМА И ТЕХНИТЕ
ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ ВЪВ ФИГУРАЛНАТА
КОМПОЗИЦИЯ В ТВОРЧЕСТВОТО НА
„НОВИТЕ ХУДОЖНИЦИ“ – 1931–1944 ГОДИНА
Таня Станева
tanyasm@abv.bg

Резюме: Фигуралната композиция като жанр, засегнат в творчеството на новите художници, не е доминиращ в цялостното изкуство на авторите, но присъства, и то по
един различен начин от предходните периоди.
Тематиката ясно отразява позициите на голяма част от авторите, съпричастни към
идеите на дружеството, изразяващи се с появата на социално ангажирани теми, което
доказва желанието за актуалност на новите художници към световните тенденции в
изобразителното изкуство по това време.
Несъмнено новите теми провокират по естествен начин промените, настъпили в интерпретацията на „разказа“ в художественото произведение или, буквално казано,
наблюдаваме нов прочит на сюжета във фигуралната композиция.
Инициативата за обновление на изобразителното изкуство от страна на новите художници не е спонтанно възникнала идея, без да е почерпана от външни вдъхновители. Новите художници прокарват една нова тенденция в границите на родната
действителност, обновявайки монотонния ход на изобразителното изкуство.
Ключови думи: фигурална композиция, тема, сюжет, жанр, Дружество на новите
художници, нови тенденции, интерпретация, социално ангажирани теми, обновление

Адекватно на името на Дружеството на новите художници е и изкуството, което създават неговите последователи, а именно едно ново изкуство –
съвременно като тематика и модерно в изразните си средства. Новаторските
концепции за цялостния облик на изкуството, които се опитват да реализират чрез своите творби авторите от дружеството, поставят една нова посока
пред родното ни изобразително изкуство, излизаща извън пределите на българската действителност.
Предпочитанията на творците в ареала на Дружеството на новите към
работническата тематика и съответно към теми, обвързани с проблемите на
градския тип човек – представител на зараждащата се работническа класа, е
провокиран от естествения ход на промените, настъпили в икономическо отношение в страната ни, за която „индустриалният XX в. на „машини, стомана,
Таня Станева е родена на 06.01.1985 г. в град Варна. Завършва средно образование през 2003 г. в Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ – гр. Варна. През 2010 г. защитава магистърска степен по специалност „Изкуствознание“ в Националната художествена академия.
Защитава докторска степен в НХА през март 2016 г. с дисертационен труд на тема „Фигуралната композиция в творчеството на „Новите художници“ – 1931–1944 година. (Сюжетен и тематичен анализ)“.
Взима участие в две научни конференции и има няколко публикации в научни издания. Работи за кратко
като галерист в артгалерия „Париж – Москва“ – София.
Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017
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машини“ постепенно е настъпил“1.
Паралелно с чисто икономическите причини, подтикващи към
различното отразяване на действителността и предпочитаните
теми, съществуват и други фактори, продиктувани от върлуващите политически разбирания,
характеризиращи началото на
30-те години. Творби като „Свобода на словото“, „Рабкори“ на
Иван Фунев, „Стачка“, „Безработен миньор“ на Стоян Сотиров,
„Перачка“ на Вера Лукова, „Машинист“, „Аргати“ на Стоян Венев, редица карикатури на Тодор
Мангов и Александър Жендов,
озаглавени „Бирникът дошъл“,
„Квартално кино“ и много други
творби, представители на жанра
фигурална композиция, говорят
за засиления интерес към теми,
насочващи вниманието към социума и неговите проблеми, провокирани от настъпилото ново
време.
1. Васка Емануилова. „На морския бряг“, 1946, теВлияния в избора на теми изи- ракота, 119/46/75 см, галерия „Васка Емануилова“,
грават и събития, свързани с то- филиал на Софийска градска художествена галерия
гавашната близка история, като
например Септемврийското въстание от 1923 г., организирано от Българската комунистическа партия, целящо свалянето на режима на Демократическия сговор, масовото стачно движение от края на 20-те и началото
на 30-те години, предизвикано от големия брой съкратени работници, появата на масова безработица2, всеобщата икономическа криза. Засиленият
интерес към работническата прослойка диктува създаването на теми, засягащи несгодите на тази зараждаща се класа. Социалнокритичната линия
в тематиката определено има и външни причини, обясняващи се с достъпа на новите до западноевропейските примери на изкуството, където
също наблюдаваме присъствие на политическа ангажираност и засилена
обществена и социална позиция на творците3. Самото време – в чисто
Коева, К. Кирил Цонев. С., 1996, с. 76.
Шмиргела, Н. За ново изкуство 1931–1961. С., 1962, с. 51.
3
Вж. Ганева, В. За немската нова предметност. – Проблеми на изкуството, 1995, № 4, 33-39;
Коева, К. Върху някои проблеми на стилово-пластическия възглед в живописта на Новите
1
2
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исторически план – сякаш подтиква появата
на такъв тип социално
ангажирана тематика,
което отново доказва
желанието за актуалност на новите художници към съзвучие със
световните тенденции в
изобразителното изкуство.
Съществуването на
политическа ангажираност, съчетана със силно изразена социална
позиция, в изкуството
не е нещо необичайно
2. Веселин Стайков. „Каменари“, 1938, гравюра, дърво, 34/40,7
и същевременно открисм, ХГ „Димитър Добрович“, Сливен
тие на новите художници, а напротив. Политическата рисунка е силно застъпена през 20-те години, но е характерна
за т.нар. „тиражна изобразителност“4 или „произведения, отговарящи...
със средствата на печатната форма – рисунката, сатирата и карикатурата
(Жендовите карикатури, Бешковите и Веневи рисунки и карикатури в
печата)“5. Новото, което се наблюдава в изкуството на новите художници е проникването на тази тематика и в произведенията на живописта и скулптурата6. Социалната тематика се превръща в емблематична
и водеща в цялостното творчество на Дружеството, но в количествено
отношение бележи своя спад в средата на 30-те години, и то главно в
произведенията на живописта, докато в произведенията на графиката и
скулптурата „често продължава да присъства, макар понякога в „рафиниран“ вариант“7. Определено това не се случва естествено и спонтанно,
а е породено от няколко събития, взаимносвързани помежду си, които
оказват влияние в тълкуването на изкуството, което новите художници
създават. Едно от събитията е т.нар. „кормиловски спор“ от средата на
30-те години, друга причина се явява неразбирането и трудното възприемане на социално ангажираните творби от страна на зрителя, който все
художници. – Изкуство, 1982, № 5, с. 22.
4
Вж. Стефанов, С. „Лявата“ рисунка в българския печат през 20-те години. – Проблеми
на изкуството, 1991, извънреден брой, 77-79; Стойков, А. Работническата класа в
изобразителното изкуство. – Проблеми на изкуството, 1968, № 4, 6-19.
5
Шмиргела, Н. Цит. съч., с. 51.
6
Пак там.
7
Коева, К. Кирил Цонев..., с. 89.
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3. Иван Ненов. „Безработна“, 1931, м.б.пл.,
83,5/58 см, Дарение-колекция „Светлин Русев“,
Плевен

4. Иван Фунев. „Победителят (Трета класа)“, 1936, тониран гипс, 225/90/12 см, Национална художествена галерия

още не е узрял да приеме „примера на тоталитарното изкуство в Германия и в Русия“8. Всичко това се наслагва с времето и новите художници
като че ли осъзнават, че изборът на теми, вдъхновени от „живота на работничеството или като бичува пороците“, всъщност не е единственият
начин, по който да превърнат изкуството в „двигател в процеса на общественото развитие“, а по-скоро го превръщат в „изкуство, което може
да угажда комуто и да било“9.
Паралелно с навлизането на нови тематични решения настъпват и
промени в подхода към тяхната реализация. Несъмнено новите теми
провокират по естествен начин, промените, настъпили в интерпретацията на „разказа“ в художественото произведение, или буквално казано, наблюдаваме нов прочит на сюжета във фигуралната композиция.
Сюжетът не е константа, той претърпява своето развитие във времето.
Динамиката на изкуството определя и неговата трансформация. Ако поПак там, с. 88.
Красимира Коева използва цитат на Николай Райнов от негови препоръки към новите
художници, публикувани през 1934 г., които според нея „със сигурност не са били взети под
внимание, но все пак се оказват пророчески“. Съветите на Райнов гласят следното: „Нека
ми позволят „Новите художници“ да им кажа, че изкуството става „двигател в процеса на
общественото развитие“ не като си подбира темите из живота на работничеството или като
бичува пороците, а като се стреми да повдигне с художествени средства равнището, на което
стои съзнанието на „масовия зрител“. Изкуство, което може да угажда комуто и да било, се
превръща незабелязано в партиен вестник.“ – Коева, К. Кирил Цонев..., с. 89.

8
9
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5. Ненко Балкански. „Работническо семейство“, 1936, м.б.пл., Национална художествена галерия

гледнем отношението в триадата идея–тема–сюжет, ще установим, че
именно на сюжета е отредена задачата визуално да транскрибира дадена
тема, в която намира проява дадена идея10. Тази обвързаност на сюжета с
темата и идеята на творбата определено показва неговата зависимост от
главната авторова концепция. Навлизането на нови тематични решения
изисква и тяхната различна интерпретация посредством сюжета. Всъщност ако темата представлява една по-обща единица, то сюжетът е нейно
частно проявление, което прави връзката между тях твърде тясна и промените настъпват едновременно.
Логично за самия жанр на фигуралната композиция, вниманието е
насочено към човешката личност. При новите художници наблюдаваме
10

Маразов, И. Историческото развитие на сюжетната трактовка. – Изкуство, 1979, № 4, с. 4.
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6. Стоян Сотиров. „На нивата“, 1934, м.б.шп., 107/129 см, ХГ „Димитър Добрович“, Сливен

смяна на ракурса, от който е разгледано човешкото битие. Те изместват полезрението от типичната романтична представа за света, в случая
на линията „Родно изкуство“ – от селото, насочвайки вниманието към
динамиката и агресията на града. Сюжетът е натоварен с нова задача,
изразяваща силна обществена позиция. Във фигуралната композиция се
появява нов типаж и нова социална атмосфера, а именно на „отрудените, онеправдани слоеве на големия град, животът на крайните градски
квартали...“11. Интересното и различното в подхода на Дружеството на
новите художници към интерпретацията на фигуралната композиция се
изразява в лаконичността на сюжетните параметри. В творчеството им
наблюдаваме липса на конкретика и разказвателност, характерни за класическата сюжетна трактовка. Разказът е скъсен до минимум и по-скоро
загатва за дадено действие, наситен със знаково значение. Може би точно това различно усещане за изложението на сюжета е крачката напред,
която издига на едно ново ниво характерната до момента репрезентативАврамов, Д. Българската живопис през 30-те години и изкуството на Васил Бараков. –
Проблеми на изкуството, 1979, № 2, с. 27.
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ност и повествователност на фигуралната композиция12. Сюжетът добива значението на мотив13. Новаторският подход в трактовката на сюжета
е провокиран от цялостната „модернизация“, застъпена в естетическата
платформа на Дружеството.
Приоритетът към мотива като изграждащ елемент в иконографията
на фигуралната композиция през 30-те години е напълно адекватен и
на естетическите търсения на новите художници. Всичко характерно за
академизма като направление в изкуството е в разрез с тяхната представа за „достоверност“ в изобразяването на действителността14. Буквалният превод на реалния свят е отживелица, те търсят другия смисъл
в нещата, тяхното изкуство е наситено с метафора и скрит подтекст. В
закодираните чрез образи и сюжети послания се намира тяхната истина, техните тревоги и личната им обществена позиция. Внушенията,
които искат да предадат на зрителя, новите художници интерпретират
по свой, различен начин, отричайки „повествователността като качествена категория“15. Новите художници не скъсват връзката си с действителността, но я представят спрямо своите „специфични естетически
критерии“16.
Специфичното представяне на събитието в картинното пространство
или в скулптурната композиция се реализира посредством различния
подход в организиране на сюжетната трактовка. Следвайки вече установени принципи, характерни за водещата през 20-те години тенденция
в немското изкуство „Нова предметност“, новите художници създават
нов прочит в представянето на действителността в изобразителното
изкуство. Подобно на своите западноевропейски колеги, те се стремят
да изведат изображението извън контекста на елементарната логика за
причинно-следствените връзки, като подчертават „неговата дистанцираност и универсалност“17. Сюжетът в изобразителното изкуство е лишен
от своята подробност и разказвателност, характерни за природата му. В
творчеството на новите художници, и по-специално в неговата интерКоева, К. Върху някои проблеми на..., с. 22.
Тази тенденция в изкуството, характерна за творбите на новите художници, по-късно
намира приложение и приемственост през 60-те години, когато „уроците“, завещани от
Дружеството, се прераждат във фигуралната картина на социалистическия реализъм.
14
„Реализмът на ХVIII и XIX в. виждаше вещта като вещ – функция, обективно свързана
във видимото пространство, част от околната обстановка... Вещта е позитивно и сетивно
възприета, илюзорно наподобена в картината. Общественият елемент е дотолкова важен,
доколкото може да бъде наподобен. По-скоро той е сюжетно разнообразие, реагирало срещу
кринолиновите рокли и антични разрушени храмове... Сюжетът, взет от тази обществена
формация, не е даден в неговото разгръщане и прерастване, а в крайния момент, в неговата
статика.“ – Шмиргела, Н. За реализма, за Сезан и за новия художествен реализъм. – Златорог,
1939, № 4, с. 190.
15
Коева, К. Върху някои проблеми на..., с. 22.
16
Пак там.
17
Коева, К. Кирил Цонев..., с. 30.
12
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претация във фигуралната композиция, той се базира на опита от киноизкуството. Използването на т.нар. „монтажен принцип“, характерен за
изкуството на „Новата предметност“, е почерпан от методите в киноизкуството от 20-те години и обяснява „кадровото“ решение18 на сюжета
в картината или скулптурата. Освобождаването от прекалената подробност и разтеглива фабулност в сюжета засилва посланието в картината и
същевременно допълва изчистеността в пластическия изказ. Събитията
не се предават традиционно с разказ, разгръщащ последователно действията, а напротив, тук наблюдаваме застиване, концентриране на определен момент, „кадър“ от редицата активности, съпътстващи изобразяваната от художника житейска ситуация.
Тематиката, засегната в по-голямата част от произведенията, е със
засилен социален подтекст, което обяснява афинитета на авторите към
трудовата тема като често срещана в творбите. Това подтиква към появата на един характерен мотив, емблематичен за фигуралната композиция на 30-те години, а именно мотивът за почивката: „Почивка“ (Вера
Лукова), „Обед“ (Стоян Сотиров), „Почивка на строителни работници“
(Борис Иванов), „Почиващи работници“ (Васка Емануилова) и др. Тук
наблюдаваме една модификация на действието, липсва буквалното представяне на труда като дейност, той по-скоро се загатва чрез състоянието
на почивка, която се явява логично последствие. Именно в тези примери откриваме и споменатия вече прийом за „кадровост“ в картината.
Образите са запечатани в конкретен миг от цялостния низ от действия.
Застиналостта, която създава като усещане този начин на визуално изразяване, засилва емоционалното внушение на творбите и в същото време
„разказва“ повече чрез внушението, отколкото подробно разгърнатата
фабула.
Образът на „жената“ като мотив в сюжетната трактовка също е често
срещан елемент в творчеството на новите. Значението му бихме могли да разчетем на няколко нива. Веднъж нейният образ е представен в
смисъл и значение на жената майка, жената като част от семейството,
трудещата се жена, а другият по-сантиментален и лиричен поглед е на
жената, внушаваща идеята за младостта и красотата, за възраждащото
се начало: „Младост“, „Празник“ (В. Недкова), „Жена, която се облича“
(Ив. Ненов), женските фигури в скулптурата на Васка Емануилова и др.
Присъствието на женския образ, като често срещан мотив във фигуралната композиция в творчеството на новите художници, сякаш до известна степен разчупва засилената социална линия, имаща на моменти ясно
изразено критично отношение и показва една друга доста по-лирична
линия в изкуството им. Афинитетът към женското тяло, често изобразявано голо, говори индиректно за отношението на новите към света
като цяло. Женският образ е интерпретиран в изкуството им във всич18
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ки негови форми. Фигурата на жената присъства в сюжети, изтъкващи
единствено естетиката и изяществото на образа до такива, разкриващи
нейните трансформации в чисто житейски събития. Жената в творчеството на новите художници е еманципирана – те разкриват нейното ново
амплоа на бореща се личност в новата среда на града.
Различният подход към интерпретирането на сюжета води и до поособеното презентиране на образите – самите участници във фигуралната композиция. Той дава възможност на новите художници за едно
по-дълбоко вглеждане в главния обект на фигуралната композиция –
човека. Авторите отделят огромно внимание в разработването на образите. Независимо от отредената им „роля“, в погледите им се отразява
болка, неизвестност, отчаяние, умора. Въпреки всички тези негативни
чувства, които са пряк израз на идеите, внушавани от творбите, се усеща
и възраждащата сила на надеждата и очакването за нещо ново, скрито в
далечното бъдеще. В човешките изображения художниците търсят индивидуалността и уникалното звучене на образите, затова фигуралните
композиции носят характера на портретно изображение. Зад тази силно
изразена индивидуалност са закодирани послания, общовалидни за цялото – от частното се тръгва към общото. Новите художници не героизират своите образи, в тяхното творчество липсва пресиленият патос и
театрална помпозност.
Образите от известните картини „Обед“, „Почивка“ (Стоян Сотиров),
„Безработна“ (Иван Ненов), „Работническо семейство“ (Ненко Балкански),
„Изоставена“ (Стоян Сотиров) създават усещане за безметежност чрез статиката и състоянието, в което са изобразени, но именно зад това привидно спокойствие на отпуснатите тела и замислен поглед се крие тревога и
вътрешно напрежение. Авторите по различен начин внушават идеята, която
целят да разкрият чрез произведенията си.
Липсата на репрезентативност на композицията и предпочитането на
мотива в „иконографията“ на фигуралната композиция, както и цялостната концепция за изграждането и организацията на обектите в плоскостта
и пространството го насища с по-големи възможности и смисли. Присъс
твието на мотива, заместващ ролята на сюжета и неговия фабулен характер,
създава усещане за загадъчност, авторите го ползват като метафора. Всичко
това говори за новия поглед на художниците, за тяхното модерно възприемане на изкуството и начина, по който интерпретират действителността.
Дружеството на новите художници гради своето новаторско изкуство върху основите на търсенията на „френския художник Сезан, конструктивизма на Баухаус, тенденцията нова предметност (Neue Sachlichkeit) в Германия, италианските Valori plastici, Pittura metafisica, Realismo magico, руския
конструктивизъм“19. Тази заимственост, примесена с личната емоционалност, с творческата гледна точка и талант на всеки от творците, работещи в
Коева, К. Кирил Цонев и предметният стил в българската живопис. – Проблеми на
изкуството, 1996, № 4, с. 4.
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естетическия ареал на дружеството, създават една различна до този момент
художествена тенденция, доближаваща българското изобразително изкуство на 30-те години до съвременните тенденции в западноевропейското изкуство. Това до известна степен универсализира родното ни изкуство, което
излиза извън границите на регионалното звучене.
Тенденцията за синтез на сюжета не се явява самостоятелна проява, а
напротив – тази трансформация, базирана на новаторски подход в художествената интерпретация, е част от цялостната концепция за вида на изобразителното изкуство. В случая се наблюдава работа във всички нива на едно
художествено произведение, което от своя страна говори за тясната взаимовръзка на всички компоненти в творбата. Съвременните идеи имат нужда
от радикални промени в средствата за тяхното реализиране, именно и това
е причината смело да определяме Дружеството на новите художници като
новатори в родното ни изобразително изкуство, защото те успяват да ги извършват въпреки препятствията пред тях.

SUBJECTS AND SUBJECT MATTERS AND
THEIR TRANSFORMATIONS IN THE FIGURAL
COMPOSITIONS IN THE OEUVRES OF THE
NEW ARTISTS (1931–1944)
Tania Staneva
The genre of figural composition in the works by the New Artists is not dominating
their oeuvres, but occurs in a manner much different from the previous periods.
The subject matters clearly evince the views of most of the authors members of
the Society, expressed in the emergence of socially committed subjects indicative
of the New Artists’ striving to keep pace with the trends in world art at the time.
It was undoubtedly the new subject matters that most naturally produced the
major changes in the interpretation of the ‘narrative’ in an artwork or strictly
speaking, what was witnessed was a new interpretation of the subject in a figural
composition.
The idea of the New Artists’ efforts to renew fine arts was not spontaneously
hit upon, but rather drawn on external inspirations. The New Artists initiated
a new trend within the then realities in this country, renewing the monotonous
course of fine arts.
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ЯКИМ БАНЧЕВ И НЕГОВОТО
ХУДОЖЕСТВЕНО НАСЛЕДСТВО ОТ
БОЙНИТЕ ПОЛЕТА ПРЕЗ БАЛКАНСКИТЕ
И ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА – МЕЖДУ
ИНТИМНИЯ ПОРТРЕТ И БАТАЛНАТА
ЖИВОПИС
Пламен В. Петров
СУ „Св. Климент Охридски“
hagipetrov@gmail.com

Резюме: Яким Банчев е от онези български живописци, чийто житейски път и творческо дело остават слабо познати за публиката и изследователската общност. Реализираното през 2013 и 2014 г. проучване на български и международни архиви ми даде
възможност да разкрия десетки неизвестни факти за автора и творческия му профил.
Фрагменти от това ново знание за художника бяха споделени чрез изложбата „Реставрация на паметта: Яким Банчев – между човека и войната“, реализирана през 2014 г.
в галерия „Васка Емануилова“, София. Статията се фокусира върху двете творчески
природи на художника, проявили се активно през периода на Балканските и Първата
световна война. В първата от тях той се разкрива като тънък познавач на майсторството да увековечи личното страдание на човек в картина, а във втората – като уникален
за българското изобразително изкуство документалист, от чиито картини можем не
само да видим, а и почувстваме/усетим баталния ужас от второто десетилетие на ХХ
в., който сковава страната ни и света.
Ключови думи: Яким Банчев, художник, живопис, рисунки, батална живопис, Първа
световна война, Балканска война

Името Яким Банчев, макар и отдавна да е намерило своето място в Енциклопедията на българското изобразително изкуство1, остава някак встрани
от големия разговор за историята на пластическите изкуства в страната ни.
История, която по една или друга причина продължава да бъде ненаписана, само мираж, ако, разбира се, дръзнем да изключим капиталния опит на
Атанас Божков да побере този разказ в еднотомното си издание от 1988 г.2,
което, за съжаление, остава силно белязано от преднамерена селективност,
1
2

Енциклопедия на изобразителните изкуства в България. Т. І. С., 1980, с. 75.
Божков, А. Българско изобразително изкуство. С., 1988.

Пламен В. Петров е докторант в катедра „История на България“ при СУ „Св. Климент Охридски“.
През 2001 г. започва обучениeто си в УАСГ, което приключва през 2007 г. От 2010 г. се обучава в НХА в
специалност „Изкуствознание“, където се дипломира през 2014 г. През 2015 г. защитава магистърската
си теза в СУ, като се дипломира в програмата „Старобългаристика“ на Факултета по славянски филологии. Автор е на две монографии, научни студии и статии, както и на десетки публикации в списанията
L’Europeo, A-specto, InGlobo, на критически текстове във вестник „Култура“ и др.
Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017
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продиктувана, поне така ми
се иска да вярвам, от догмата
на политическата система, в
която държавата ни навлиза
след 1944 г. и – най-малкото
документално – остава окована в него до 1989 г. Разбира се, „казусът“ Яким Банчев
не е единичен, поради което
си позволявам да сложа думата казус в кавички, като в
подобна маргинализация са
имената Христо Гунчев, Иван
Карагьозов, Георги Гюлмезов,
Христо Петров-Влаха, Михаил Лютов, Невена Баджакова
и още ред други, а причините за този процес на забрава,
извън безмилостния метеж на
времето, съм склонен да търся
във фигурата на изкуствоведа,
в неговото поведение на вез1. Яким Банчев, 1911 (частна колекция)
десъщ съдник, който наместо
рупора на познанието, често
се оказва, че в ръцете си държи детска свирка, с която обявява кое е високо и
кое ниско изкуство, кое има качества и кое трябва да остане в забвение, ако
не и заличено. За щастие, сътвореното от Яким Банчев е оцеляло, отмито е
само познанието за личността му, за житейския му път, а това респективно
е довело и до доста повърхностни оценки на достигналите до нас негови
въплътени в образи идеи, защото „всяко произведение на изкуството трябва
да се разглежда като всяко друго произведение на природата. Отначало то
трябва да се разглежда в неговата естетическа същност, а след това, минавайки етапите на развитието му и тайната на сътворението му, трябва да се
мисли за това какво е вълнувало и увличало в него самия творец“3; или
защото, казано по друг начин – познаването на един обект на изкуството, без
знанието за личността на автора му, е непостижимо.
Кой е Яким Банчев?4
Яким Казанджиев Банчев е роден в Ловеч на 23 април 1884 г. в семейството на Хинка и Банчо Христови. През 1898 г. напуска родния си град и
се установява в Габрово, където в Априловската гимназия получава средноMeyers, J. Modigliani: A Life. Boston, Houghton Mifflin Harcourt, 2014, 76.
Всички биографични данни за художника са изведени от личния архив на художника.
Датите са цитирани, както са упоменати в документите, без да се привеждат в нов стил.
3
4
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2. „Изтегляне на оръдие от позиция“, 1918 (НВИМ, София)

то си образование. Тук сред неговите учители по рисуване е и художникът
Георги Митов, сам той възпитаник на Академията в Торино5. От този период са запазени редица рисунки на художника, включително и живописен
автопортрет, които разкриват изключителната приемственост на ученика от
учителя. Навярно тъкмо тези качества на младия Яким Банчев го отвеждат в
София, където на 18 февруари 1903 г. е приет в Държавното рисувално училище в ателието по живопис на Иван Мърквичка и Иван Ангелов, като още
през есента на същата година вече е студент в Дрезден, задържаайки се там
едва до март 1904 г. Какви са мотивите му да напусне българската столица,
а сетне и Дрезден, можем само да предполагаме, но със сигурност още през
март 1904 г. той е в Торино, където през следващите пет години ще премине
активното си обучение по онова, за което до този момент само е мечтал – архитектура и живопис.
Въпреки отличното си дипломиране в Италия, Яким Банчев не се превръща в емигрант и след юли 1909 г. вече е в родния си град. Тук, в Ловеч,
той донася със себе си обемно творчество, създадено из ателиетата в Академия „Албертина“ (Accademia Albertina di Belle Arti) в Торино. Малка част
от сътвореното в този период на съграждане и утвърждаване на художника
е откупена в началото на 50-те години от екипа на СГХГ. Именно през тези
негови ранни платна и рисунки можем да видим таланта му на живописец и
страстен ваятел на човешкото тяло. С пристигането си в България в края на
първото десетилетие на ХХ в. за Яким Банчев настъпва нов житейски период
Данева, А. Българи в италианските академии за изящни изкуства (1878–1944). С., 2010, 5758; Добрев, М. Художниците от Стара Загора. Стара Загора, 2007, 20-23; Рангелова, Б. Георги
Митов. – В: Родът Митови в българското изкуство. С., 2001, 19-25.
5
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– месеци преди избухването на Балканската война свързва живота си с
Мина Банчева, с която
сетне ще се сдобият с
двама наследници – Рада
(1917) и Банчо (1919).
Разлистването на военните архиви ни дава и
информация за участието на пътешественика в
Балканската война през
1913 г. като част от ХVІІти пехотен полк, както
и за включването му в
редиците на 9-а пехотна
Плевенска дивизия по
време на Първата световна война. Тъкмо в този
период произведения на
Яким Банчев са показани
и в няколко изложби с военна тематика, а авторът
прави опит да се впише
в организирания художествен живот в страната,
превръщайки се в края
на 1919 г. в част от инициативната група, която
ще основе в началото
на 1920 г. Дружество на
независимите художници6, в чиито последвали
общи изложби обаче той
не взема участие. Навярно, неоткриващ своето
поприще в страната ни,
3. „Пред олтара“, 1917 (частна колекция)
художникът прави решителна крачка и поема на дълъг път. Отправя се отвъд Атлантика в преследване на своята голяма мечта да се реализира в архитектурното поприще. Така
през юли 1923 г. се установява в Манхатън, където финансови затруднения го
тласкат да остави на заден план опитите да си намери работа като архитект и
6

Дружество на независимите художници. Каталог. 1920, с. 1.
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да се завърне към професията на живописеца. В този момент това се оказва
по-печелившо занимание, а с натрупаните пари успява да плати транспортните разходи на съпругата си и да заживеят отново заедно в САЩ. Но не за
дълго. През 1925 г. проблеми в дома на фамилията Банчеви връщат Яким и
Мина в България, за да се завърнат отново в преследване на американската
мечета две години по-късно, но този път с много по-реалистични очаквания. Между 1927 и 1933 г. семейството се издържа от множеството поръчки за живописни портрети, които са възложени на художника. Създава цяла
портретна галерия за един от големите университети в страната. Фамилията
успява дори да спестява пари – една добра сума, с която съграждат собствен
дом в столицата на родината си, след като скъсват окончателно с илюзиите
за благоденствие отвъд океана през 1933 г. В София закупуват имот на ул.
„11 август“ 5а, в който художникът успява да се изяви и като архитект, проектирайки собственото си ателие на последния етаж на същата кооперация
– ателие, което днес е творческо обиталище на скулптора Георги Чапкънов.
Следващите три десетилетия живот на художника започват с работа в
търговското бюро на брат му Иван Банчев Казанджиев7, като това го отдалечава от заниманията му с живопис, а респективно и от художествената
сцена, която след 1944 г. се оказва напълно чужда за неговите жанрови предпочитания. Политическите промени в страната предопределят изключването
на Яким Банчев от организираните ОХИ, като негови произведения, поне от
досегашните ми проучвания, не са допуснати до нито една такава мащабна проява. Навярно като своеобразна награда за скромния му нрав СБХ го
приема за член в секция „Живопис“ през 1949 г., но това не променя отношението към неговото творчество, което ще остане маргинализирано и
„недостойно“ да бъде показвано в общите изложби. Попаднал в групата на
творците, носители на „лошо западно влияние“, имал възможността да получи художественото си образование в Германия и Италия, да пътува и работи
в САЩ, Яким Банчев е обречен на самота в ателието си, където въпреки
това ще продължи да рисува, да унищожава нарисуваното, за да не провокира властта при евентуални внезапни проверки. Понякога прави портрети по
поръчка за някой министерски кабинет с ликовете на Ботев, Левски, Георги
Димитров8. Портрети, които не подписва навярно заради компромисното им
изпълнение. Така, останал с радостта от смеха на внуците си, с любящия
топъл поглед на съпругата си, с любимите старогръцки митове и легенди,
Яким Банчев посреща смъртта на прага на дома си на 19 януари 1967 г.
Първата самостоятелна изложба на художника бе осъществена едва през
2014 г. По-рано същата година, заедно с изкуствоведа и архивист Рамона
Димова, стартирахме авторската изследователска платформа „Реставрация
на паметта“9. Вторият проект от нея бе фокусиран именно върху живота и
ЦДА, Ф. 285К, оп. 6, а. е. 387.
ЦДА, Ф. 146Б, оп. 7, а. е. 67.
9
Димова, Р. Извръщане към миналото. – Култура, № 2779, 19 септември 2014, с. 6.
7
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наследството на Яким Банчев и завърши с експозицията, озаглавена „Реставрация на паметта ІІ: Яким Банчев – между човека и войната“, която бе
реализирана във филиала на СГХГ – галерия „Васка Емануилова“, и остана
отворена за публиката в периода от 11 декември 2014 – 3 март 2015 г.10. В нея
направихме опит за реставрация на едно знание, което, за съжаление, ако не
загубено, то бе разтворено в забрава.
Времето на участие на Яким Банчев във военните действия на Балканските и Първата световна война може да бъде фиксирано сравнително точно. Документите и кореспонденцията на художника ни дават възможност да
определим границите на неговото включване/излизане в/от тези събития –
декември 1912 г. до 17 май 1913 г. и от 1915 до 1918 г. С оглед на коректността тук трябва да се изтъкне, че в публикации за участието на художници в
тези смутни военни действия често авторът се причислява към групата на
военните художници11. Във всички документи, с които към днешна дата съм
имал възможност да работя в Националния военен архив, няма сведения за
това Яким Банчев някога изобщо да е бил назначаван за военен художник,
привилегия, от която ще се възползват ред други творци12. За да съм обективен, трябва да посоча, че Атанас Божков също го причислява към групата на
военните художници13. Безспорен факт е обаче, че творецът участва пряко
в действията по бойните полета. Но не като официален военен художник.
Това може да се види и от описа на колекцията на Националния военно
исторически музей, в който всички присъстващи произведения на автора са
откупени или дарени, а нито едно не е вписано като служебна поръчка, като
каквито се отбелязват творбите, създадени от групата на военните художници14. За пълнота ще отбележа, че в дивизията, с която Яким Банчев участва
във военните действия на Първата световна война, има двама художници със
статут на военни – Михаил Лютов и Цено Тодоров15.
В инвентарните описи на колекциите „Живопис“ и „Графика и скулптура“ на Националния военноисторически музей в София днес се съхраняват
общо 11 живописни творби и 20 рисунки, излезли изпод ръката на Яким Банчев16. Всъщност тази сбирка побира в себе си почти в цялост оцелялото и
известното ми днес творчество на художника от тези смутни години. Казвам
Петров, П. Казусът Яким Банчев. – Култура, № 2796, 30 януари 2015, с. 5.
Пенкова, С. Българските художници в Първата световна война. Т. ІІ. С., 2015, с. 151.
12
Стоянова, Х. Статут и дейност на военните художници през Първата световна война
(1915–1918 г.) – Известия на Национален военноисторически музей ХІІ. С., 1998, 119-134.
13
Божков, А. Българската историческа живопис. Ч. 2: От Възраждането до 1944 година.
С., 1978, с. 231. Според автора „сред художниците, които възприемат безкритично военната
действителност и изпращат към изложбените зали и депата на Военния музей огромно
количество фалшиви и пусти платна, се нареждат Михаил Лютов, Христо Каварналиев, Д.
Мандов, Яким Банчев и др.“.
14
Стоянова, Х. Цит. съч., с. 132.
15
Пак там, с. 120.
16
Найденова, Р. Каталог. Произведения на изобразителното изкуство. Батална живопис. С.,
1976, с. 33, 44-45; Владовска, Й. Каталог. Графика и скулптура. С., 1985, 16-17.
10
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почти, защото в редица
лични архиви на свързани с автора лица откривам листове с негови рисунки. Такъв е примерът
с 16-те рисунки, попаднали в архива на журналиста и общественик
Боян Тодоров Станчев17.
А през октомври 2016
г. на търг на аукционна
къща „Енакор“ в София
бе продадена картината
на Яким Банчев „Пред
олтара“ от 1917 г.18, подготвителната скица19, която също е в частни ръце
– творчество, което никога не е показвано целокупно. Опит за общо
представяне бе вече споменатата изложба в галерия „Васка Емануилова“ 4. Портрет на Димитър Бочаров, 27 януари 1913
от 2014 г. – първата само- (НВИМ, София)
стоятелна изложба на художника, макар че според биографичните данни, поместени в Енциклопедия
на българското изобразително изкуство20, творецът е подреждал самостоятелна изложба в САЩ. Факт, който не мога да потвърдя, но със сигурност и
сам Яким Банчев отхвърля. Документалният архив на художника разкрива,
а и личният му картон, съхраняван в архива на Съюза на българските художници, попълнен собственоръчно от него21, че през целия си живот Яким
Банчев участва само в две общи художествени изложби. И двете според документите – с военна тематика22. Някои автори обаче смело отбелязват, че
той не показва свои произведения не само в Голямата обща художествена
изложба в Берлин от 1916 и 1917 г., а и в поредица от общи изложби, като не
привеждат никакви доказателства за това23.
ДА – Варна, Ф. 762К, оп. 1, а. е. 63.
Търг на картини на аукционна къща „Енакор“ 05.10.2016/06.10.2016. Каталог. С., 2016, 31.
Вж. тук обр. 3.
19
Данева, А. Цит. съч., с. 193.
20
Енциклопедия на изобразителните изкуства в България..., с. 75.
21
Архив при СБХ, досие „Яким Банчев“.
22
Пак там.
23
Пенкова, С. Цит. съч., с. 151.
17
18
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В кои общи изложби с военна тематика
участва Яким Банчев
В началото на 1916
г. ЦДА получава покана да вземе участие
в предстоящата след
няколко месеца традиционна Голяма художествена изложба в
Берлин (Grosse Berliner
Kunstausstellung)24. Изискването към участниците е до 10 март да
представят до три свои
картини със сюжет от
българската
история,
традиции или природа,
като картините ще бъдат
журирани от германски
художници, а предварителната селекция е
възложена на комисия
в състав: подполковник
Карайорданов, началника на информационно5. Портрет на художника Иван Славов, 30 януари 1913 (НВИМ, цензурната секция при
София)
Щаба на действащата
армия майор Василев,
директора на ДХИУ Антон Митов и военния художник Борис Денев, а сетне
се включват и скулпторът Жеко Спиридонов и Владимир Димитров-Майстора25. Според Христина Стоянова няма сведения кои всъщност са селектираните и взели участие автори в изложбата26. Каталогът от Голямата художествена изложба в Берлин обаче ни дава ценна информация за тази изложба.
Тя се открива на 11 май 1916 г. и пълният списък на българските художници,
взели участие в нея, е следният: Наум Анастасов, Стефан Баджов, Асен Белковски, Александър Божинов, Гошка Дацов, Борис Денев, Владимир Димитров-Майстора, Владимир Димитров, Георги Евстатиев, Димитър Гюдженов,
Г. Кара, Никола Кожухаров, В. Краус, Михаил Лютов, Георги Машев, Никола Михайлов, Атанас Михов, Александър Миленков, Борис Митов, Иван
Аноним. Покана за участие в Голямата художествена изложба в Берлин. – Военни известия,
1916, № 15, 1.
25
Стоянова, Х. Цит. съч, 122-123.
26
Пак там, с. 123.
24
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Мърквичка, Александър Мутафов, П. Павлов, Стоян Райнов, Константин
Щъркелов, Димитър Чорбаджийски, Цено Тодоров, Ярослав Вешин, Иван
Вълчанов, Георги Желязков, Иван Лазаров, Марин Василев и, впечатляващо,
сред тази мъжка компания е включена и скулпторката Невена Баджакова. В
каталога към тази изложба обаче името на Яким Банчев не присъства27.
По отношение на Голямата художествена изложба в Берлин от 1917 г.
трябва да се отбележи, че в официалния каталог към експозицията не е отразено участието на България28. Но че страната ни е сред изложителите, навярно в някаква секция извън официалната програма, е факт, за който откриваме информация в различни публикации в българския печат. Сред имената
на посочените художници този път е и това на Яким Банчев, който заедно с
„Михов, Маринов, Мутафов, Ковачев, Мандов, Иванов, Райнов, Димитров...
Алексиев, Танев, Занков и Желязков вземат участие в изложбата с малки
ескизи и карандашни скици“29. От отзив на Владимир Обрешков за изложбата в същия вестник от по-късна дата научаваме допълнителна информация:
„Погледнете също и „Писмото до домашните“30 от художника Яким Банчев
– ротен командир в 57 полк; сражението завършено, той обикаля ротата си
и в една галерия вижда войник, който пише писмо, под диктовката на свой
другар, извършващ тоалета си – очиства ризата от дребните неприятели. В
Банчев боецът отстъпва на второ място, пробужда се художникът, който само
за няколко часа – моментите на почивка са драгоценни – създава тази, пропита с характерно поетическо настроение, картина – настроение, което още
по-добре... не! – чудно реално е предадено в лицето на почиващия войник:
рисунка с молив, надписана „На почивка“31… – между две сражения войник,
наклал огън, възварява за пране, загледал се в парата, дето той вижда далечни спомени за китни ливади, пожълтели златни ниви, черни, струящ живот и
радост очи, картини от родния край. – Интересна по своята концепция е картината му „Отблъскването на атаката на шотландската бригада“32 – картина,
нарисувана на самата позиция едва за десет дена.“33
И ако изложбата в Берлин от 1917 г. е първата, в която участва авторът,
Grosse Berliner Kunstausstellung. Katalog: [Mai-September 1916]. Berlin, 1916, 57-64.
Große Berliner Kunstausstellung im Kunstpalast zu Düsseldorf. Katalog: [16. Juni bis 30.
September 1917]. Berlin, 1917.
29
К. Военната художествена изложба в Берлин. – Пряпорец, № 148, 4 юли 1917, с. 1.
30
Вероятно става дума за картината „Писмо за дома“ от 1916 г., днес част от колекцията на
НВИМ в София, където е заведена под инв. № 012 ІVА13 и изпълнена с маслени бои върху
картон с размери 23х33 см. Пенкова, С. Цит. съч., с. 150.
31
Предполагам, че това е произведението, което днес е вписано под инвентарен № 012 ІVБ1
във фонда на НВИМ в София. Рисунката е изпълнена с креда и молив върху хартия с размери
21х29 см и назована „Войник при огъня“. Пенкова, С. Цит. съч., с. 156.
32
Според мен става дума за картината от фонда на НВИМ в София, която е озаглавена
„Отбиването на нощната атака на англичаните“. Картината е от май 1917 г. Изпълнена е с
маслени бои върху платно с размер 135х200 см и е заведена с инвентарен № 012 ІVА274.
Пенкова, С. Цит. съч., с. 153.
33
Обрешков, В. В изложбата. – Пряпорец, № 149, 6 юли 1917, с. 1.
27
28
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то коя е другата изложба, а може би не е само тя, в която Яким Банчев се показва като художник, и какво от сътвореното по бойните полета излага? На
27 юни 1917 г. Ненчо Илиев публикува статия, в която дава информация за
откриването на изложба на 9-а Плевенска дивизия в Големия салон на Военния клуб в София. Тя се организира с „изключителните усилия на полковник
Симов и военния кореспондент Николай Райнов“34. Сред участниците в нея
обаче не откривам името на Яким Банчев35. Със сигурност обаче той е сред
авторите, представени в Обща изложба на 9-а Плевенска дивизия, уредена
в началото на 1918 г. и в която са показани 117 произведения, 17 от които на Яким Банчев36. По повод изложбата художникът Иван Милев пише в
свое писмо: „Да се спрем на картините. Най-много работи има Яким Банчев.
Едни от най-добрите му работи са „Писмо до домашните“37 и „Останки от
сръбската армия“38. Откриваме името на художника и в каталога към изложбата на „Фонда на І-ва армия“, която се осъществява през май 1918 г.39. В
нея Яким Банчев показва само три платна: „Походът на 17-ти пехотен Доростолски полк през Сърбия“, „Панорамен вид на връх Кала-тепе, в. Дубъ с
град Дойран и Дойранското езеро“40 и „Изтегляне на далекобойно оръдие на
позиция в участъка на 9-та дивизия“41. Общо в изложбата участват 20 автори
с 295 произведения42.
Образът на войната в творчеството на Яким Банчев
Според мен едно от най-ярките платна на автора от този период е композицията „Изтегляне на оръдие на позиция“ от 1918 г.43. Тази картина е уникална за историята на българското изобразително изкуство не само заради
избрания от художника сюжет, не само заради анахроничния за времето академичен подход, с който е създадена, но и заради живописния почерк. Тук
Илиев, Н. Една изключителна изложба. – Пряпорец, № 141, 27 юни 1917, с. 1.
Златаров, А. Индустриално художествената изложба на 9-та дивизия. – Пряпорец, № 143,
29 юни 1917, с. 1; Илиев, Н. Войнишката изложба. – Пряпорец, № 154, 11 юли 1917, с. 1;
36
Аноним. Художествена изложба на Фонд Първа армия. – Военни известия, 18 декември
1917, с. 1; Аноним. Изложба от Фонд Първа армия. – Военни известия, 21 януари 1918, с. 2.
37
Вж. бел. № 30.
38
Цит. по: Георгиев, Г. Люлка на художници. – Литературен свят, № 68, декември 2014. http://
literaturensviat.com/?p=100540
39
Щъркелов, К. Военната художествена изложба от Фонд І-а армия. – Пряпорец, № 115, 2
май 1918, с. 4.
40
Вероятно става дума за картината „Дойрански позиции“ от 1916 г., изпълнена с маслени
бои върху платно с размер 29х203 см. Произведението днес е част от колекцията на НВИМ в
София и е заведено под инвентарен № 012 ІVА814.
41
Според мен това е заведената под инвентарен № 012 ІVА653 в колекцията на НВИМ в
София. Картината е със заглавие „Изтегляне оръдие на позиция“. Датирана е от автора –
1918, като е изпълнена с маслени бои върху платно с размер 90х166 см. Пенкова, С. Цит. съч.,
154. Тук обр. 2.
42
Каталог за художествената изложба на Фонд І-ва армия за подпомагане сираците на
загиналите в Освободителната война герои. Печатница при Щаба на І-а армия, 1918, 6-24.
43
Вж. бел. 41.
34
35
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6. „Камила“, 14 март 1913 (НВИМ, София)

Яким Банчев успява да увековечи блясъка на снега, такъв какъвто малцина
художници въобще са успявали да го пресъздадат в картините си. Ако се
вгледаме в творчество от периода на Балканските и Първата световна война,
няма как да не забележим общата колоритна тенденция – мрак и кал. Яким
Банчев вижда сякаш цветовете по-реално. Той провижда блясъка в ужаса на
войната. Дори в човешките фигури ние не можем да открием онова драматично напрежение, което повечето автори от фронта изобразяват в картините
си. Тук сякаш се извършва едно рутинно, да не кажа ритуално, действие, без
излишества в жестовете. И това своеобразно спокойствие се чете във всички
планове. Като контрапункт на белотата и тишината в картината е ситуирана
стара и порутена сграда – останала отдавана без покрив, без входна врата,
заслон. Издигнала се като сив и мрачен зъбер, тази постройка създава едно
много по-вярно усещане за тревога, което се умножава от меката топла светлина на белеещите се в далечината върхове на планината, от чиято ледена
прегръдка войникът може да се измъкне единствено чрез премерени и разумни действия. Тъкмо затова твърдя, че платното на Яким Банчев е уникално
по характера си, каквито всъщност са и другите негови творби.
С фотографска точност и завидна чувствителност платната му не навяват
ужас, нито страх дори, а подтикват към едно съзерцание, което по особен, ненатрапчив начин приканва към преживяване на страданието от фронта – но
страданието на разума, а не това на тялото, изнемощяло от глад, в очакване
на следващата битка. Подобен е подходът му и в картината „Поход в дъжда“
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от 1917 г.44, днес единственото платно, което е в постоянната експозиция на
Националния военноисторически музей. Тук реката не е студена, мрачна,
опитващата да погълне изнуреното тяло на войника. А тъкмо напротив – тя
сякаш гори изпод краката му. Ето защо не мога да се съглася с думите на Сирак Скитник, че войната не е събудила у никой наш художник „ни една мистерия, ни един синтез, ни един символ“45, макар да разбирам защо именитият критик търси модерния символизъм дори и във военните картини. Освен
върху големи по размери платна Яким Банчев работи и в малки формати като
картината „Пред гроба на другаря“46, в която той демонстрира и друга своя
способност – да се откъсне от академичния живописен изказ и въпреки това
отново да остане верен на идеята, която пронизва цялото му военно творчество – идеята, че ужасът на войната е стаен в човешката душа. Той не може и
не бива да бъде изобразяван, а трябва да бъде доведен до сърцето на човека.
От другия край на завещаното ни художествено наследство на Яким Банчев от този период откриваме редица интимни скици, илюстриращи личния
свят на автора, но всъщност по особен начин те обобщават опита на един
творец, способен да отрази в частното общото. Без натрапчивост и с умелост
на истински художник. Нека се вгледаме в портрета на подпоручик Димитър
Бочаров от 27 януари 1913 г.47. Една така лека скица, почти невидима, но
в същото време увековечила лика на самоуверен другар от фронта. И погледът, само маркиран, лишен от всичко конкретно, но в същото време сякаш с устремен взор е художническо постижение, каквото малцина автори
от периода са достигали. Подобно е и изпълнението на „Портрет на художника Иван Славов“, създаден три дена по-късно, който обаче е осъществен с
премерен, но положен от натежала ръка нервен щрих48. Измежду тези скици
изниква и една любопитна с образ на камила49, видяна на 14 март 1913 г.
в Ермени-кьой (днешна Македония). Рисунките от фронта безспорно разкриват друг профил на художника Яким Банчев – рисунки, много от които
авторът е оставил затрупани в прахта на времето и за наше съжаление не
дръзва да пренесе върху платното с живописни средства. За всичко това, разбира се, има причина, но това е друга тема.
Пенкова, С. Цит. съч., с. 152. Картината е заведена в НВИМ под инвентарен № 012 ІVА278
и е изпълнена с маслени бои върху платно с размери 45х86 см.
45
Сирак Скитник. Изкуството ни през войната. – Златорог, № 1, януари 1920, 68-82.
46
Пенкова, С. Цит. съч., с. 157. Картината е заведена в НВИМ под инвентарен № 012 ІVА279
и е изпълнена с маслени бои върху картон с размери 34х50 см.
47
Рисунката е част от фонда на НВИМ в София, където е вписана под инвентарен № ІV
Б321/13. Портретът е изпълнен с молив върху хартия с размер 14,5х10 см. Владовска, Й. Цит.
кат., с. 17. Тук вж. обр. 4.
48
Портретът е отново от фонда на НВИМ в София. Инвентарният номер на рисунката е ІV
Б321/13, като е изпълнена с молив върху хартия с размер 16х11,5 см. Владовска, Й. Цит. кат.,
с. 17. Тук вж. обр. 5.
49
Рисунката е изпълнена с молив върху хартия с размер 9х14 см и е част от фонда на НВИМ
в София, където е заведена под инвентарен № ІV Б322/1. Владовска, Й. Цит. кат., с. 17. Тук
вж. обр. 6.
44
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В заключение само ще отбележа, че художникът Яким Банчев и неговото
не само фронтово художествено наследство е важен принос – останал непознат – в историята на българското изобразително изкуство. Особеното място
и важност на автора се доказва както от приведените тук в щрихи факти и
наблюдения, така и от знанието, че Яким Банчев е един от първите реализирали се отвъд Атлантика български творци, автор, който изследователите на
културните процеси в страната смътно помнят, но, за съжаление, все още не
са положили усилия да познаят.

YAKIM BANCHEV AND HIS LEGACY FROM
THE BATTLEFIELDS OF BALKAN WARS AND
FIRST WORLD WAR: BETWEEN INTIMATE
PORTRAYING AND BATTLE PAINTING
Plamen V. Petrov
Sofia University

Yakim Banchev is one of the Bulgarian painters, whose life and career have
remained almost unknown to the general public and research communities. Studying
Bulgarian and international archives in 2013/14, I was offered the opportunity to
find tens of unknown facts about the painter and his oeuvre. Fragments of these
were put on display in the exhibition Committing to Memory: Yakim Banchev:
Between the Man and the War in 2014, at Vaska Emmanuilova Gallery, Sofia.
The paper focuses on the two creative capacities of the painter that have shown
themselves pronouncedly in the Balkan Wars and WWI. The former reveals him
as a great expert in the artistry to commit personal agony to paintings, while the
latter presents him as a documentarian, unique to Bulgarian arts, whose painting
renders visually and emotionally the carnage on the battlefields during the 1910s.
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БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ: ПОГЛЕД КЪМ
НАЧАЛОТО НА НОВАТА БЪЛГАРСКА
МУЗИКАЛНА КУЛТУРА
Стефан Хърков

ШУ „Епископ Константин Преславски“
СУ „Св. Климент Охридски“
sth@abv.bg
Резюме: Седемдесетата годишнина от публикуването на книгата „История на музиката“
(1946) от Стоян Брашованов (1888–1956) дава добър повод за проследяване на еволюцията в разбирането за Ново време и Нова музика у нас. На базата на десетилетния
опит на българското музикознание днес вече съществуват сравнително ясни представи
за това какво включват условните понятия „Стара българска музика“ и „Нова българска
музика“. Фокусът на доклада е поставен върху съвременното тълкуване на прехода, и
респективно границата между тези две музикално-исторически епохи.
Ключови думи: Ново време, нова българска музика, Стоян Брашованов, история на
музиката, Възраждане

Погледът към началото на новата българска музикална култура, представен
в настоящата работа, се основава на възгледите на един голям български интелектуалец – проф. д-р Стоян Брашованов (Русе, 1888 – София, 1956), музикален историк, естет и общественик. Точно преди 70 години, през 1946 г.,
той публикува книга, озаглавена „История на музиката“1. Появата на този
труд2 може да бъде определена като истинско чудо. Той е писан в годините на
Брашованов, С. История на музиката. С., 1946, 320 стр.
В първата публикувана рецензия за книгата тя е определена като „ценен музикален труд“:
Големинов, М. Един ценен музикален труд. – Изгрев, № 692, 5 януари 1947. Два месеца
по-късно в писмо до автора Константин Илиев пише: „Най-искрено Ви сърадвам и дълбоко
вярвам в успеха на книгата, която трябва да бъде прочетена от всеки културен човек у
нас“. Писмото е публикувано в: Япова, К. и Влаева, И. (съст.). 120 години от рождението
на Стоян Брашованов. Сборник статии. С., 2010, с. 105. През 1951 г. книгата е подложена
на остра критика от Венелин Кръстев в статията: Кръстев, В. В плен на буржоазното
формалистическо музикознание. – Българска музика, 1951, № 3, 12-17. През март 1956 г.
трудът е разгромен в доклад на Стоян Стоянов-Иванов по време на преглед на музиколожките
трудове, публикувани след 9 септември 1944 г. В продължение на десетилетия „История
на музиката“ от Стоян Брашованов е заклеймявана като проява на „буржоазен мироглед и
методология“ (вж. напр. Георгиева-Маринска, Д. История на музиката – основна дисциплина
за оформяне културата на младия музикант. – В: Българска държавна консерватория 1921–
1971. [Юбилеен сборник] С., 1972. В началото на 90-те години на ХХ в. започва процес на
преоценка на книгата, чието начало е подготвено от публикуването на сборник с трудове

1
2

Стефан Хърков е професор по история на музиката в Шуменския университет „Епископ Константин
Преславски“ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научните му интереси и изследвания
обхващат широк кръг от въпроси в областта на музикалното минало, основно от епохите на Средновековието и Възраждането, а също и в областта на съвременната музика.
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Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017

Втората световна война3, които авторът нарича „време на извънмерни беди и
тревоги за националната ни държава, за европейската култура и за бъдното
развитие на тоновото изкуство“4. Най-интензивна е била работата върху книгата през 1944 г., точно когато върху автора се струпва серия от нещастия5.
През януари проф. Брашованов е принуден да напусне столицата заедно със
семейството си поради започналите бомбардировки. През февруари семейството му заминава за Швейцария6, но той остава в страната. Веднага след
9 септември брат му Славей Брашованов, кмет на Банкя, е арестуван и впоследствие изчезва безследно7. На 11 октомври самият Стоян Брашованов е
арестуван и инквизиран в продължение на два месеца (11 октомври – 15 декември). Освободен през декември 1944 г. поради липса на обвинения, през
януари 1945 г. той е уволнен от Държавната музикална академия. Успява да
докаже неправомерността на уволнението, възстановен е на работа, но здравето му е подкопано и той е принуден да се пенсионира по болест.
Удивително е как в този толкова труден период Стоян Брашованов успява
да напише книгата си, която по неговите собствени думи е завършена „тъкмо
преди мира“8, т.е. към края на април 1945 г. Може би напрежението на военния
период, довело до „напрегнатия, а навремени и полемичен тон в изложението“9,
е накарало автора да се извиси над баналността на фактологията и да достигне
до обобщения-прозрения, които смайват с дълбочината си.
Един от случаите на подобно прозрение, отразено в книгата, е разграничението между „старо“ и „ново“ в българската музика. За българина представата за „старо“ и „ново“ най-често, като че ли по традиция, асоциира със
на проф. Брашованов: Брашованов, С. Музиката като социално изкуство. С., 1982. През
1991 г. Кристина Япова публикува статията: Япова, К. Възгледът на Стоян Брашованов за
музикалната история. – Музикални хоризонти, 1991, № 5, а Киприана Беливанова определя
характера на книгата по следния начин: „Това всъщност не е учебник, а книга, която за дълги
години има функцията на пособие за студенти и ученици, на извор за справки (допълващ
на ново развнище известния вече тогава „Музикален речник“ на Иван Камбуров), а също се
оказва популярно и солидно четиво за музиката, което може да се открие във всяка що-годе
прилична домашна библиотека“. Димитрова, Д. и Беливанова, К. Методика на обучението по
история на музиката. С., 1991, с. 7.
3
Брашованов определя периода на написване на книгата по следния начин: „... тази история
на музиката, започната преди войната и завършена тъкмо преди мира“. Брашованов, С.
История..., с. 11.
4
Пак там.
5
Биографичните данни за Стоян Брашованов се базират на спомените на неговата дъщеря
Лада Брашованова, публикувани в: Брашованова-Станчева, Л. Проф. д-р Стоян Брашованов,
първият български музиколог. С., 1993, 114-123. Срв.: Япова, Н. Стоян-Брашовановата
„История на музиката“. – В: Япова, К. и Влаева, И. (съст.). 120 години от рождението на
Стоян Брашованов..., 2010, 16-28.
6
Съпругата на Стоян Брашованов, Матилде Брашованова, е швейцарка по произход.
7
Другият му брат арх. Димитър Брашованов, помощник-кмет на Русе, е изпратен в
концентрационния лагер на о. Белене.
8
Брашованов, С. История..., с. 11.
9
Пак там.
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стандартното романтично клише за бляскаво минало и тъжно настояще. В
първите десетилетия на ХХ в. българското музикално минало остава една
интересна, но неясна величина, забулена в тайнственост и някак чужда за
съвременния българин. Дискусията за „Болгарский роспев“ ясно илюстрира тази картина10. От друга страна, „новото“ в музиката е тълкувано изключително широко, включващо всичко онова, което българинът смята, че
е пропуснал във времето на робството. През 1929 г. Добри Христов изрича забележителните думи: „За нас и Бах, и Бетховен, и Скрябин, и Дебюси,
Стравински и Шьонберг са еднакво нови“11. А когато в една редица са поставени имена от два века и всички вкупом са обявени за „еднакво нови“, е
ясно, че самите понятия „ново“ и „старо“ в музиката някак са се слели. Точно
това казва в цитираната мисъл Добри Христов, независимо че той самият е,
от една страна, задълбочен изследовател на българското музикално минало,
а от друга страна, активно работещ съвременен композитор. За него, за неговите предшественици и съвременници въпросът за търсене на връзка и поставяне на граница между „старо“ и „ново“ в българската музика всъщност
не стои. Достатъчно е само да се декларира, че „[България е] страната, дето
са се родили и подвизавали Орфей и Иван Кукузел, дето буйно ще завирее
новата художествена музика“12.
За Стоян Брашованов нещата не стоят по този начин. Получил солидно
академично образование като музиковед в Германия и Швейцария13, той си
Вж. Куюмджиева, С. „Болгарский роспев“ през погледа на първите български музикални
общественици след Освобождението и спорът около него. – В: Симпозиум „Болгарский
роспев“. – Българско музикознание, 1982, № 1, 125-128; Куюмджиев, Ю. Кое е истинското
българско църковно пеене? Пловдив, 2011; Куюмджиев, Ю. Културноисторически аспекти
на дискусията за истинското българско църковно пеене. Пловдив, 2013.
11
Христов, Д. Нашата музикална критика и нашите по-млади компонисти. – Лъч, I, № 290, 27
ноември 1929 г. Цит. по: Кръстев, В. (съст. и ред.). Добри Христов. Музикално-теоретическо
и публицистично наследство. Т. 2. С., 1970, 280-281.
12
Христов, Д. Музиката в България. – Съвременно изкуство, I, № 1, 15 октомври 1919 г. Цит.
по: Кръстев, В. (съст. и ред.). Добри Христов... Т. 2, 305-309.
13
Стоян Брашованов заминава за Германия на 18-годишна възраст. Първоначално той се
записва за студент по философия в университета в Йена (1906–1908) при бъдещия Нобелов
лауреат Рудолф Ойкен (1846–1926). През учебната 1908–1909 г. продължава образованието
си в Берлинския университет по спецалността „Философия“, а също и „Педагогика“ и
„Естетика“. Там слуша лекциите на Карл Щумпф (1848–1936), един от осноположниците
на сравнителното музикознание, етномузикологията и тоновата психология. Вероятно под
влияние на Щумпф Брашованов се записва за студент в университета в Лайпциг, където освен
философия, педагогика и естетика започва изучаване и на музикални науки (1909–1913). В
Лайпциг той учи музикознание при Хуго Риман (1849–1919), виден немски музиколог, педагог
и лексикограф, съставител на фундаменталния музикален енциклопедичен речник Hugo
Riemann Musik-Lexikon (първо издание 1882 г.). В края на март 1913 г. Стоян Брашованов
се завръща в родината си вероятно поради липса на средства. В продължение на един
семестър преподава в Държавното педагогическо училище в Шумен, където се запознава с
традициите, завещани от пионера на музикознанието в България чеха Карел Махан (1867–
1935). През есента на 1913 г. продължава образоването си в Лайпцигския университет, но
за кратко – през февруари 1914 г. се завръща в България. Няколко месеца по-късно избухва
10
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задава въпроси от друг порядък, сред които въпросът за изясняване на понятията „старо“ и „ново“ в нашата музика, както и за връзката и границата
между тях, които добиват особена актуалност. Пишейки своята „История на
музиката“, Брашованов си е давал ясна сметка, че развитието на нашата музика е различно и твърде специфично спрямо това на останалите европейски
национални музикални култури14. Още в началото на книгата си той ясно
заявява, че: „тя [книгата „История на музиката“] е увод към следващ монографичен труд върху развоя на българската художествена музика“15. Драматичното преобръщане на съдбата на България, а и на неговия личен живот
в 1944 г., не му позволява да реализира този свой замисъл. Така днес за намеренията му можем да съдим само по краткия раздел в края на книгата,
озаглавен „България“16, който вероятно е представлявал нещо като конспект
за бъдещ и, за съжаление, нереализиран монографичен труд.
В раздела, посветен на българската музика, Стоян Брашованов е изключително предпазлив при употребата на понятията „старо“ и „ново“. За разлика
от разделите, посветени на западноевропейската музика, където той съвсем
категорично сочи началото на XVII в. за начало на „новото време“ в музиката17, а преди това подробно се спира на „новото изкуство“, ars nova в XIV
в.18, при разглеждане на хилядолетната историята на българската музика той
използва понятието „ново“ само в два случая. В първия случай чрез него той
обозначава ролята на Добри Христов в нашата музика: „Нов, многостранен
и плодоносен тласък дава на музикалното творчество и изобщо на музикалното развитие в страната Добри Христов...“19.
Тук Брашованов не говори за нов етап в българската музика във времеПървата световна война и това отлага за дълъг период от време възможността му за следване.
Едва през 1920 г. Стоян Брашованов се записва отново за студент в Лайпцигския университет
по същите четири специалности – „Философия“, „Педагогика“, „Естетика“ и „Музикални
науки“. Негов основен преподавател там става Херман Аберт (1871–1927), музикален
историк, една от най-бележитите фигури в немската музикология. Под научното ръководство
на Аберт Стоян Брашованов подготвя и на 1 март 1923 г. защитава във Философския факултет
на Лайпцигския университет докторска дисертация на тема “Über die Rhythmik und Metrik
des bulgarischen Volksliedes” („Върху ритъма и метрума на българската народна песен“).
По-късно той специализира музикознание – през 1927 г. в университета в Берн при Ернст
Курт (1886–1946) и през 1936 г. в унивeрситета в Базел при Жак (Яков) Хандшин (1886–
1955) според: Брашованова-Станчева, Л. Проф. д-р Стоян Брашованов, първият български
музиколог..., 19-25.
14
Тези идеи той развива и по-късно в статиите си: Брашованов, С. За музиката на Европейския
Изток. – Изгрев, 3 април 1949. Същата статия е публикувана и в: Брашованова-Станчева, Л.
Цит. съч., 248-250; Брашованов, С. Предпоставки и задачи на нашата музикално-историческа
наука. Ръкопис от 1956 г., публикуван в: Брашованова-Станчева, Л. Цит. съч., 255-290.
15
Брашованов, С. История..., с. 11.
16
Пак там, 296-307. Въпроси, свързани с българската музикална история, са засегнати и в
увода към раздела „Балкански страни“, 278-280.
17
Брашованов, С. История..., 51-52.
18
Пак там, 38-41.
19
Пак там, 300-301.

59

то след 1878 г., нито за нов етап във времето след 1890 г., както постъпват
по-късно други музикални историци20. Брашованов говори за „нов тласък в
музикалното творчество и музикалното развитие в страната“ едва от началото на ХХ в., когато след завръщането си от Прага в 1903 г., и особено след
установяването си в София в 1907 г. Добри Христов реално застава в центъра
на нашия музикален живот.
Как бихме могли да тълкуваме това? Възможно ли е Брашованов да е бил
поддръжник на теорията за „дългото възраждане“, т.е. на актуалната днес
теория за това, че епохата на Възраждането не завършва в 1878 г.?21 Четейки текста на книгата, откриваме определени потвърждения в тази посока.
Например той говори мимоходом за освобождение на България, при това
използвайки формата „освобождението си“22, т.е. говори за промяна, дошла
по-скоро в резултат на вътрешно развитие. Дали това е случайно, или е резултат от разбирането, че след войната от 1877–1878 г. относителна свобода
получава само малка част от територията, населена с българи?23 Още поСрвн. напр. Петров, С. Очерци по история на българската музикална култура. С., 1959, с.
249 и с. 266; Хлебаров, И. Новата българска музикална култура (изследване в два тома). Т. 1:
1878–1944. С., 2003, с. 80 и с. 112; Крачева, Л. Българска музикална култура. От древността
до наши дни. С., 2008, с. 65.
21
По този въпрос вж. Илчев, И. Родината ми – права или не! Външнополитическа пропаганда
на балканските страни (1821–1923). С., 1995; А тръгнахме от пет процента грамотност.
Разговор с Илчо Димитров и Иван Илчев. – Култура, № 9 (2018), 6 март 1998. В областта
на музикознанието идеята за единство на музикално-историческите процеси в българската
музика преди и след 1878 г. е заложена в структурирането на труда на Стоян Петров, където
дял втори реално обхваща времето от началото на XIX в. до 1923 г. (Петров, С. Очерци
по история на българската музикална култура. С., 1959, 145-331). Две десетилетия след
публикуването на книгата на Стоян Петров, подобен подход е възприет и при съставянето на
сборника „Из историята на българската музикална култура – XIX и началото на ХХ век“. В
предговора към изданието съставителят и радактор Венелин Кръстев мотивира решението
по следния начин: „Статиите за музикалната култура на Българското възраждане имат найнепосредствена връзка със статиите за делото на Добри Христов. И едва ли би могло да
има по-органично съжителство между статии за възрожденското ни музикално минало и
приноса на Д. Христов като творец, научен изследовател, общественик и педагог. Самата
личност на Д. Христов е с черти на възрожденец, личност с апостолско дръзновение, каквито
са притежавали преди всичко нашите възрожденци.“ (Кръстев, В., съст. и ред. Из историята
на българската музикална култура – XIX и началото на ХХ век. Сборник статии. С., 1979, с.
6). Идеята за единство на музикално-историческите процеси в нашата музика преди и след
1878 г. е загатната и в трудове на самия Добри Христов, сред които например „Музиката в
България“ и „Музиката у нас около освободителната ни епоха и последствията от нея върху
по-късното ни индивидуално творчество“ (Публикувани в: Кръстев, В., съст. и ред. Добри
Христов – музикално-теоретическо и публицистичско наследство. Том 1. С., 1967, 260-268
и 305-312).
22
Брашованов, С. История..., с. 297.
23
В подкрепа на подобно предположение е и фактът, че в книгата не са споменати родните
места на значими музикални дейци като Емануил Манолов, Васил Стоин, Никола Атанасов,
Димитър Хаджигеоргиев, Петко Наумов, но се подчертава това, че Атанас Бадев е роден
в Прилеп, Ангел Букорещлиев в „беломорска Тракия“, а Николай Николаев, Константин
Михайлов-Стоян и Иван Вульпе са бесарабски българи. Брашованов, С. История..., с. 298303.
20
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конкретна става позицията на Брашованов по този въпрос, ако разгледаме
неговото виждане за времето около 1877–1879 г. Той никъде не говори за
прелом, а точно обратно – говори за това, че при навлизането си в България русите „намират условия за организиране на църковни хорове в много
градове“24 и че делото на чешките капелмайстори и на местните музикални
дейци като Георги Байданов „намира възторжен прием и щедра подкрепа“25.
Възможно ли е в едно общество възторжен прием и щедра подкрепа да намери нещо чуждо, нещо напълно непознато, нещо изкуствено, пренесено
отвън? Твърде малко вероятно. Това е и тезата на Брашованов. За да успее да
я докаже, той телеграфно, но много прецизно, сочи кръга от онези явления,
посредством които българската музика преминава от едно състояние в друго
през XVIII–XIX век („последните едно-две столетия на турското робство“26).
В хронологичен ред той ги подрежда по следния начин27:
1. „Пренос на единични музикални инструменти и нотни сбирки чрез католишката пропаганда и търговията.“
2. „Навлизане в нашите предосвободителни бунтовнишки и училищни
песни на мелодии от други европейски народи: хърватски и словенски, чехски и словашки, полски и маджарски.“
3. Създаване на първия български оркестър в Шумен.
4. Образуване на църковни хорове за многогласно пеене в Русе и Свищов,
изпълняващи и светска музика.
5. Участие на музикални състави в театрални представления и народни
тържества.
Днес бихме могли да кажем, че формулирането на тези пет елемента
представлява една истинска „Менделеева таблица“, или по-точно „Брашованова таблица“ на прехода на българската музика от едно състояние към друго. Сравнението с таблицата на Манделеев не е случайно: за някои от тези
елементи във времето на Брашованов е имало оскъдна информация, но той,
подобно на Менделеев, е съумял да прозре значението им и да ги формулира
точно, да ги обособи като важни самостоятелни елементи. Днес българската
музикална наука категорично е потвърдила наличието и значението на тези
пет елемента, като е добавила към тях още два. Става дума за:
1. развитието в областта на монодийната църковната музика, свързано с
дейността на Рилската църковнопевческа школа и печатните църковно-певчески сборници, и
2. влиянието, което българските емигрантски музикални центрове (особено Браила, Одеса, Болград) оказват у нас.
Ако разгледаме внимателно всеки един от елементите, съставящи кръга
от явления (Брашовановата таблица), които очертават прехода на българската музика от едно състояние към друго, ние ще установим, че те са разпоБрашованов, С. История..., с. 298.
Пак там.
26
Пак там, с. 297.
27
Пак там, 297-298.
24
25
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ложени предимно във времето около средата на XIX в. Днес българското
музикознание ясно е поставило разграничителната линия между понятията
„стара българска музика“ и „нова българска музика“ именно там, в средата
на XIX в.28. Как е могъл Брашованов преди 70 години при едно твърде ограничено количество информация и в условията на едва проходило българско
музикознание да усети тази разграничителна линия? Наистина той никъде не
формулира подобен категоричен извод, но прецизното очертаване на кръга
от явления води, без съмнение, точно натам.
Както вече стана дума по-горе, в своята книга Стоян Брашованов използва изключително предпазливо понятието „ново“ по отношението на българската музика. Дотук беше разгледан единият случай, в който той нарича делото на Добри Христов „нов многостранен и плодоносен тласък“, като това
служи за важен ориентир.
Вторият случай, в който Брашованов употребява понятието „нов“, е в
края на раздела за българската музика. Там той пише: „Музикалният живот в България след Първата световна война се развива под знака на едно
ново творческо напрежение, носители на което са няколко по-млади, музикално културно по-напреднали и по-многостранно плодовити компонисти.
Тук спадат на първо място: Панчо Владигеров, Петко Стайнов, Любомир
Пипков, Веселин Стоянов, Марин Големинов... Всеки от тях се справя и с модерната композиционна техника на Запад, без да става пленник на някоя тамошна школа... Но всички заедно градят едно ново изкуство – по-българско
и по-съвременно. А това изкуство намира все по-добър прием и отвъд границите на България.“29
В този цитат Брашованов използва понятието „ново“ много покатегорично: той говори за „ново изкуство – по-българско и по-съвременно“,
опиращо се на „модерната композиционна техника на Запад“ и водещо до
„ново творческо напрежение в музикалния живот на България“. На пръв поглед този цитат сочи началните успехи на представителите на т.нар. второ
поколение български композитори. Всъщност Брашованов не си служи с понятието „поколение“ за разлика от някои свои съвременници. Неговите представи за динамиката в историческия развой на нашата музика са други. Говорейки за младите тогава Владигеров, Стайнов, Пипков, той изтъква това, че
творчеството им носи „ново изкуство“ у нас, променящо музикалния ни живот. Никъде в целия раздел за българската музика той не е така категоричен.
Въз основа на казаното дотук, би могло да се направи опит за обобщение
на неговите възгледи за развоя на българската музика. Най-напред той говори за „средновековно минало“, а след това за „възрожденско дело“. В епохата
на Възраждането той първо акцентира върху явленията от средата на XIX в.,
а след това ги свързва с последвалия период от края на XIX и началото на
Хлебаров, И. Новата българска музикална култура (изследване в два тома). Том първи:
1878–1944. С., 2003, с. 41; Куюмджиева, С. Стара българска музика. Избрани лекции. С.,
2011, с. 15.
29
Брашованов, С. История..., с. 304.
28
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ХХ в., откроявайки делото на Добри Христов като „нов тласък“. Едва след
края на Първата световна война той вижда време на „ново изкуство – побългарско и по-съвременно“. С други думи, (1) Брашованов не е виждал развитието на нашата музика във вид на последователни композиторски поколения – подобно понятие той не използва, (2) Брашованов не е приемал 1878
г. за година на радикални промени в нашата музика, (3) напълно възможно
е Брашованов да е бил привърженик на теорията за „дългото възраждане“,
завършващо в края на Първата световна война, в рамките на което той вижда
като отделен етап („нов тласък“ според думите му) времето след началото на
ХХ в., (4) за начало на съвременната, реално следвъзрожденска българска
музика той с особена категоричност сочи творчеството на младите композитори, навлезли в нашия музикален живот след края на Първата световна война, които според него се отличават от предшествениците си по това,
че са „музикално културно по-напреднали, по-многостранно плодовити“ и
в крак с „модерната композиционна техника“, изграждащи „по-българско и
по-съвременно изкуство“.
Кои тогава бихме могли да наречем „българите от ново време“ в нашата музика според представите на Брашованов? Без съмнение, на първо място, това са точно автори като Владигеров, Стайнов и Пипков. Заедно с това
обаче Брашованов сочи и всички онези, благодарение на които българската
музика е достигнала до това високо развитие – от оркестрантите на Първия
български оркестър в Шумен и хористите на Първия български многогласен
хор в Свищов, през Георги Байданов, Емануил Манолов, Ангел Букорещлиев
и Панайот Пипков, до учителя на Владигеров Добри Христов и неговите помлади съвременници Васил Стоин, Маестро Георги Атанасов, Никола Атанасов. Всички те градят новата българска музика и всички те са българските
музиканти от новото време.

NEW TIME BULGARIANS: AN OVERVIEW OF
THE ORIGINS OF BULGARIA’S NEW MUSICAL
CULTURE
Stefan Harkov
Shumen University
Sofia University

The seventieth anniversary since the publishing of the book History of Music
(1946) by Stoian Brashovanov (1888–1956) is a good reason to trace the evolution
of the comprehension of the terms New Time and New Music in Bulgaria. On the
basis of Bulgarian musicology’s experience of several decades, we now have a
relatively clear idea of what the conditional terms ‘Old Bulgarian music’ and ‘New
Bulgarian music’ are supposed to mean. The paper focuses on the contemporary
interpretation of the line between the two musical and historical periods.
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ЗА ОБЛИКА НА СЕЦЕСИОНА В
ДЕКОРАТИВНАТА ЖИВОПИС НА
ХАРАЛАМПИ ТАЧЕВ (1875–1941)
Милена Георгиева

Институт за изследване на изкуствата
mggeorgieva@mail.bg
Резюме: Сецесионът в България има сравнително богата традиция в декоративните изкуства, книжната и приложна графика и особено в архитектурата. Попроблематично е неговото присъствие в живописта, която търпи и други въздействия
на европейското изкуство в началото на ХХ в..
Кавалетното изкуство на един от първите декоратори в България Харалампи Тачев
определено се свързва с декоративната живопис и нейния генезис у нас. Статията
дава отговор за причините на най-ранната поява, за характера на този вид живопис
в нашето изкуство чрез неизвестни примери от неговото творчество. Тя коментира
хибридността на декоративната живопис, нейния алегоризъм и използването на различни художествени средства, заети от проектирането на стъклописи, мозайки, керамика, но приложени в кавалетен жанр като живописта. Статията се стреми да докаже,
че хибридният вид „декоративна живопис“ е опит за модернизиране на българската
живопис чрез използването на стилистиката на сецесиона, като разгръща тази теза на
широк социално-художествен бекграунд.
Ключови думи: Харалампи Тачев, декоративна живопис, сецесион, символизъм,
алегоричност, хибридност

Харалампи Тачев – първият ни съзнателно формиран декоратор, приложник и монументалист в България, е и интересен живописец. Ще се опитам
да докажа твърдението, че неговият ясно разпознаваем стил, присъстващ в
цялостното му творчество носи категорично белезите на ар нуво/модерн/
сецесион – последното наименование се налага у нас с ясната си посока от
Виена, Мюнхен и Берлин. Художникът се развива в зората на българското
изкуство – можем да кажем, че той сякаш израства чрез новите въздействия
от чужбина, а и самият той ги провокира посредством иновациите в своето
многоизмерно творчество1. Той е първият, който учи в специалност „Декоративно изкуство“ в първия випуск на Държавното рисувално училище
1

Вж. Протич, А. Изкуството в България. С., 1907.

Проф. Милена Георгиева е член на НС на ИИИзк. И.д. ръководител на група „Ново българско изкуство (2014–2016). Главен уредник в Музей за история на София (2013–2015). Хоноруван професор
в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Сред книгите ѝ са: Съюзът на южносляванските
художници „Лада“ (1904–1912). Българското изкуство на южнославянските изложби (1994); Южнославянски диалози на модернизма. Българското изкуство и изкуството на Сърбия, Хърватско и Словения (1904–1912) (2003) (англ. вариант – 2008); Наздраве, Маестро! Бохемските часове на Иван Пенков
(2012). Съставител и научен редактор на спомените на Павел Генадиев за художници-сътрудници на сп.
„Художник“ (1905–1909) (2016). Публикации в Сърбия, Хърватия, Германия.
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при австриеца Раймонд Улрих и се посвещава на него. Известно е, че сред
първите преподаватели, особено в приложните дисциплини, има преподаватели от Австро-Унгария и особено от славянска Чехия. Такива са чехите
Силаба, Питер, Холекова, Травницки. Заедно с Улрих те носят предметната
култура на Дунавската империя, а с нея и новия стил „сецесион“.
Във времето, в което се формира Харалампи Тачев, този стил все още е
недиференциран, познат е в България първо като „декадентски“, а със създаването на дружество „Съвременно изкуство“ (1903) името на сдружението
започва да се употребява като обобщаващ синоним на новото, модерно изкуство в Европа. Определението „сецесион“, което се налага трайно в България, започва да се прилага уверено от съученика на Тачев от Рисувалното
училище – Димитър П. Даскалов в неговият труд „Влияние на изкуството
върху занаятите“, издаден през 1907 г.2. Тази малка и компилативна брошура, предназначена за просвещаването на българските занаятчии, всъщност
се явява апология на декоративното изкуство – новото поле за експерименти
с видове, жанрове и форми, толерирани от сецесиона. Поле, което е основно
и за членовете на модерното дружество „Съвременно изкуство“. По-точно
цялата програма на дружеството е свързана с признаците на движението и
стила сецесион – като се започне от „проучването на зачатъците на старото
изкуство“ и се стигне до демонстрираното желание да се работи в екип от
различни по специалността си художници3, което всъщност отговаря на сецесиония стремеж за “Gesamtkunstwerk”, или синтез на изкуствата в общ художествен продукт4. В тази програма знакова е и тенденцията за отхвърляне
на тираничното господство на изящните изкуства, което също е един от важните приоритети на движението. Преподаването на декоративно изкуство
и българска орнаментика в Държавното художествено-индустриално училище от млади художници като Стефан Баджов и Харалампи Тачев тласка
българското изкуство в нови коловози, утвърждавайки обаче един „национализиран сецесион“ (термин отново на Д.П. Даскалов), предполагащ историческото изучаване и заимстване на местни образци от художествените занаяти. В епохата на национализмите стилът се припознава с патриотичното
възпитание и почит към държавността, с прогреса, младостта на нацията и
нейното сияйно бъдеще, с борбите за свобода на българското население в
пределите на Османската империя, което му придава и силен локален нюанс. Естествено е „национализираният сецесион“ да получи по-адекватното
наименование „български/старобългарски стил“ и да навлезе най-рано в декоративно-приложните видове, при това в съответната си национална „носия“. Естествено е той да се свързва с двамата първи изявени декоратори в
България – Тачев и Баджов, и двамата водещи битка за утвърждаването на
Даскалов, Д.П. Влияние на изкуството върху занаятите. С., 1907.
Вж. Каталог на II Зимна изложба на д-во „Съвременно изкуство“. С., 1904, където е
публикуван утвърдения устав на дружеството.
4
Вж. Ганева, В. Тоталното произведение на изкуството. С., 2006 с цялата подробна
литература.
2
3
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декоративното изкуство като модерна форма на изкуството не само в полето
на художествените прояви, но и в институционалното му покровителстване
и развитие в ДРУ, ДХИУ, Художествената академия. Опитът за трансформиране на специалност „декоративно изкуство“ и появата на помощната ѝ
дисциплина „българска орнаментика“ след преименуването на училището в
„художествено-индустриално“ е пробив в академично ориентираната дотогава програма на ДРУ – сецесионът задълго се превръща в официализиран
стил у нас чрез преподаване на принципите му в училището.
Сецесионният художник е многолик и изразяващ себе си в различни видове изкуства. Ето защо неговата виталност отхвърля ограниченията, но…
по еволюционен път. Той е преди всичко декоратор – понятие, което има
много и различни дефиниции5, но се свързва главно с проектирането на
предмети и човешка среда, т.е. на изкуство с водеща утилитарна функция.
На Балканите декораторите обаче първо са художници – те излагат творбите
си, дори и приложните, като проекти в изложбените зали и често проектите
остават нереализирани поради липсата на материални условия, имайки само
„кавалетен живот“. Достатъчно е да споменем известните по същото време
и в България имена на Драгутин Инкиостри и Томислав Кризман6. Тази кавалетизация на приложните им прояви се забелязва в самата хибридност на
произведенията им – в творчеството на Харалампи Тачев срещаме портрети
в проекти за мозайки, пейзажи в проекти за стъклописи, корици за книги
като живописни и графични творби, проекти за килими като стилизирани
фигурални композиции. Налице е и обратният процес – предметите или
приложните проекти се украсяват с живописни композиции, разработвани
многократно от художника в кавалетни творби – например в проект на Тачев
за кметска огърлица фигурира любимият мотив на художника – църквата
„Св. София“. Изследователите на сецесиона говорят за една от най-важните
му тенденции – „Тази на взаимозаменяемостта на изкуствата, на взаимната
им имитативност като типична черта на стила при формообразуването“7.
Мечтата на Тачев също е да сближи изящното и приложното, дори да ги
изравни в статута им. Функционалната им поливалентност се оказва преднамерена, сякаш подвеждаща. Шокът на публиката е предвиден в неговите живописни творби, тъй като дотогава тя се е възхищавала в изложбите
само на майсторството на академични портрети и пазарни композиции от
професорите академици Мърквичка и Митов. Тачевите творби предлагат
съвсем друга естетика – визионерство, премахване на усещането за дълбочина чрез класическия метод на живописване с маслени бои, с наслоявания,
светлосенки, бликове и въздушна перспектива. В услуга на тази различна
визия е и боравенето изключително с темпера или гваш, а оттам и особеВж. Митева, М. Стефан Баджов – биография на декоратор. С., 2015, 13-71.
Вулешевић, С. Драгутин Инкиостри Медењак – пионир jугословенског дизаjна. Музеj
примењене уметности. Београд, 1998; Ukrainčik, L. Tomislav Krizman. Retrospektivna izložba.
Umjetnički pavilion, Zagreb, 23.03.1995 – 07.05.1995.
7
Сарабьянов, Д. Стиль модерн: истоки, история, проблемы. Москва, 1989, с. 208.
5
6
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1. „Старият дворец при Любляна“, 1906. Темпера, хартия, 22х36 см. Частна колекция

2. „Фавн“ (декоративна композиция), 1900-те години. Акварел, бронз, молив, хартия, 37,5х55 см. В
неизвестност (непубликувана)
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ната колоритна интензивност, която притежава декоративната живопис.
Живописните творби на художника декоратор са оцветени чертежи, в които
пейзажите се строят сякаш от равни плоскости, времето е застинало и материалният свят е структуриран от геометрични фигури, но почти винаги
с нужното изящество на огънатата линия, която притежава сецесионът, т.е.
Харалампи Тачев налага нов художествен език в творби, чието присъствие
е било „компромис“ от гледна точка на академичната естетика. Графичната
основа на тази живопис е несъмнена и носи белезите на декоративността
още в замисъла си, нещо повече –тя претендира за нова видова категоризация в зората на ХХ в. – „декоративна живопис“. В едно „Особено мнение“,
подписано и от Х. Тачев в ДХИУ, против приемането на законопроекта за
Академия на изящните и приложните изкуства поради подчинената позиция на приложните той пише следното: „Мигар художествената резба не е
скулптура в дърво или фигуралната декорация – живопис? Няма съмнение
че са такива“8. Според художника този аргумент е доказателство на различния и нов поглед относно равнопоставеността на приложните и изящните
изкуства в съвременността. Но и за нещо друго – че декорацията може да
бъде и живопис, т.е. декоративна живопис, а не само украса. Следователно
непривичните декоративни принципи, а защо не и украсителния орнамент,
съвсем резонно могат да бъдат приложени и в „светая светих“ на изкуството – живописта. Това вече е правено в западното изкуство – достатъчно е да
споменем различните групи от импресионистите до фовистите, най-масово
обаче от привържениците на сецесиона, но в България – още не. Декоративната живопис у нас се развива сякаш самоцелно, защото функционалната
ѝ реализация в архитектурни интериори е твърде скромна в сравнение с
„домовете особняци“/„Manor Houses“ на Западна Европа и Русия. Езикът
на сецесиона ѝ е жизнено необходим, за да се легитимира, но като се нареди до изящния си инвариант. А стилизацията, като присъщ негов метод,
съединява реалното и условното, избирайки най-характерното, индивидуализирайки формата. И ако в началото на ХХ в. този „компромис“ носи сериозен успех в модернизирането на живописта ни, то в края на 20-те години
на ХХ в., когато държавните награди за „родно изкуство“ се дават и в класа
„декоративно изкуство“ за декоративна живопис, това вече е ретроградност.
Нека разгледаме обаче иновационния пробив и неговото развитие в ранното
творчество на Харалампи Тачев, като потърсим основанията за раждането
на този вид и използването на сецесиона за негова опора.
Поне досега най-ранен пример за декоративна живопис в България е
именно „Старият дворец в Любляна“ (1906, ч. кол., ил. 1). Този пейзаж привлича с простотата на композицията, с равното полагане на цветовете и линеарността на обемите и плановете. Но и с нещо друго – рамката в долната
дясна част го прави именно произведение на декоративната живопис, т.е. тя
Из „Особено мнение по законопроекта за Академията на изящните и приложни изкуства“,
16.VI.1912 г. ЦДА, Ф. 1047к, оп.1, а.е. 134, л. 106-107.
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3. „Църквата „Св. София“ – лунна нощ. Репродукция. В неизвестност

го маркира като пано, което ще бъде монтирано в стенно пространство, с
други думи, ролята ѝ е да дистанцира зрителя, да опосредства възприятията
му чрез визуализирани прегради. А сецесионото пано се съобразява преди
всичко с плоскостта на стената под него. То не търси илюзионистичен пробив на архитектурата. Въпреки че критик като Симеон Радев не одобрява
тази работа поради прекомерната си взискателност, като препоръчва на художника да следва елегантността на един Муха9, трябва да подчертаем, че
тя лежи в основите на българския декоративен пейзаж със своята подчертана програмност – тук е важен опитът, смелостта да се посегне в територията на пейзажа по съвършено нов начин. Самата композиция започва да се
мисли като голям орнамент, а линеарността се натоварва със символичното
послание на независимата условност.
Подходящ пример за „прескачането“ на едни и същи любими на художника мотиви в различни видове изкуства е графичното оформление към стих
на Кирил Христов с илюстрация под името „Напразно чака фавн...“ Фигурата на лазещия по земята митичен персонаж, лишен от присъствието на
нимфата, която познаваме от илюстрацията, художникът пренася в голяма
декоративна композиция, вписана в рисувана елипсовидна рамка10 (ил. 2).
Радев, С. Втората югославянска художествена изложба. Впечатления. – Художник, 1907,
№ 1, с. 72.
10
Днес тази емблематична творба, която дойде с архива на художника в ЦДА, е изчезнала.
9
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Само ходилата на фавна закачливо „излизат“ извън нея. Това
е един от най-ранните опити
в българското изкуство за „излизане“ и на голото тяло извън
етюда, за обвързването му с
някаква външна художествена
идея – в случая литературна, а
също и за съчетаване на декоративния фон с обема на натурно
видяното тяло – любим похват
на сецесионния художник. Така,
още неовладял рисунката на човешкото тяло, Харалмпи Тачев,
изхождайки от илюстрацията,
където също така рано се проявява, навлиза в трудната територия на декоративната кавалетна
композиция, а съответно и в любимите теми и мотиви на сецесиона – митологичните.
И тук художникът е изправен пред въпроса за взаимоотношението на своята живопис
със символизма. Символизмът,
обхванал цяла Европа и повечето изкуства малко преди края на
ХIX в., е свързан с неоплатоничната философия за света като отражение на идеите, със стремеж
към оригиналност, индивидуализъм, с интерес към мистицизма, езотеричните учения, историзма, еротиката, естетизма,
митотворчеството, декаданса и
е най-силно изявен в литературата11. През 1902 г. и малко по-

4. „Света София“, 1914 г. Акварел, златен бронз,
хартия, 51,5х19,8 см. Музей за история на София
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Липсва и в актуалния опис на архива.
11
Jullian, P. Dreamers of Decadence. Symbolist Painters of the 1890s. Praeger Publishers N.Y. Washington. London, 1971.
Gamboni, D. Le “symbolisme en peinture”
et la littérature. – In: Revue d’Art, Année
1992, Vol. 96, N 1, pp. 13-23.

късно символизмът става познат на българската публика чрез живописното
творчество на Никола Михайлов, Христо Станчев, Александър Мутафов,
Стефан Иванов. Към него не е безучастен и Харалампи Тачев – опитите му
в пейзажа да предаде мистичен вид на църквата „Св. София“, да я превърне
в символ на града ни показват, че условността на декоративната живопис не
може да бъде самоцелна, без да се потърси духовното в изкуството. Той рисува силуета на известната руина в различни периоди от живота си и в различни гами – топли и студени, при пряко слънчево осветление или потънала
в тайнствен нощен мрак (ил. 3). И не само я наблюдава, а я одухотворява в
строгите линии и в безвъздушното иреално пространство на декоративната
живопис. Темата за светостта на църквата „Св. София“ го кара да композира мотива в по-сложни алегорични композиции като „Света София“ (1914),
„Трите църкви“ (1921), „Синагогата“ (всички в Музей за история на София), в
многобройни варианти до степен на иконографичност на образа ѝ. В тях религиозната святост на култовите сгради, въплътила толерантността, е основната
метафорична репрезентационна задача.
С историчност, каквато сецесионът поощрява, защото е и митотворчески
стил, е „Св. София“ (1914), известна още и като „Улпия Сердика“ (МИС, ил.
4), показваща художника като наивен неоромантик. Представена е алегория
на София, където визуално се онагледява връзката между името на града
– църквата „Св. София“ – легендата за построяването ѝ и хилядолетната
древност на този град. Сецесионът предполага точно такава еклектика, а
сложността на персонифицирания образ сякаш задължително наслоява разновременни и разностилови елементи в себе си.
Харалампи Тачев е един от първите ни живописци, който се отдалечава
от оптическата вярност на художествения обект, вярвайки, че художественото произведение има своя имагинерна философия, че то може да се чете
като визуален текст, разказващ за патриотични и възвишени идеи. Връзката
с художествената реторика на възрожденеца Георги Данчов е видима в неговото творчество – романтичните националистични идеи Тачев облича в подобна форма, със старомодните образи понятия на ХIX в., които изглеждат
остарели, но са обичани от масовата българска публика.
Макар алегоризмът на Тачев да е възрожденски, на места дори наивен
в красноречието си, в началото на ХХ в. самото му използване и съчетаване с декоративните изразни средства има пионерска роля за българската
живопис и графика. Важното е, че започва да се използва иносказанието в
сюжетния разказ чрез визуални тропи, което усложнява възприятието, изисквайки от публиката предварителна култура за познание, както и съответното въображение и мисловност.
Националният неоромантизъм, както често критиците от периода наричат сецесиона, се въплъщава в една открояваща се, малка работа, която не
е сигнирана и за която няма сведения – нарекла съм я с работното заглавие
„Короната и дракона“ (ЦДА, Ф. 2005к, ил. 5). Алегориите са две и са съвсем
четливи – дракон с отрязана глава е обгърнал пилон, увенчан с корона. В
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5. Короната и дракона – алегорична композиция, ок. 1908–1912. Гваш, зл. бронз, хартия, картон, 44,5х25,5 см. ЦДА, Ф. 2005к
(непубликувана)

контекста на политическите събития, в
които новопровъзгласеното българско
царство побеждава вековния си враг –
Османската империя, – символиката е
четлива. Драконът, обвил се около короната, е обезглавен, зад короната изгрява
слънцето на прогреса, а с него и голямото бъдеще на младата нация. Като че
ли тази работа съдържа и идеологията
на цялостното Тачево творчество – да
служи на нова България, да бъде и патриотично. Без да е някакво ефектно постижение, тя е забележителна със своята
емоционалност и искреност, с идеалите,
вложени в нея, макар че тази символично-патриотична линия е оставена без
продължение в живописното творчество
на художника.
Портретът със символични функции
и декоративен израз в тези ранни години също е патент изключително на Харалампи Тачев – става дума за особена
група въображаеми портрети на исторически и легендарни личности – на цар
Симеон, св. цар Борис (ХГ – Пловдив),
царица Теодора, патриарх Евтимий (ХГ
– Пловдив, ил. 6). Всички те са монтирани в тондо с украса от старобългарска
орнаментика и по принцип всички биха
могли да бъдат и проекти за керамичен
съд. Но те са с кавалетно внушение и
усърдно са показвани на изложби и изложения в чужбина именно като портрети, като демонстрация на българската
история. Трудността при тези портрети
е в намирането на адекватен за обществените представи образ на популярните исторически и религиозни фигури.
Този опит – един от първите, е свързан
отново с интересите на художника към
българската история, към визуалното ѝ

възкресяване с възпитателна цел.
Изследователите утвърждават орнамента като носител на закодирани
символични значения (Роберт Шмутцлер) или на връзката сецесион–орна-
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6. „Патриарх Евтимий Търновски“. Акварел,
гваш, зл. бронз, хартия, картон, d-28,5 см. ХГ –
Пловдив

7. Мозаечен портрет на Д.С., 1908. Темпера,
бронз, картон, 28х25,3 см. Музей за история
на София

мент като основна за раждането на стила (Долф Щернебергер)12. До края на
20-те години, дори и след това, българският орнамент при Тачев има много
силно присъствие във всичките му проекти, включително и в декоративната
живопис. Орнаментът – флорален или старобългарски – при този художник
е силно натоварен със символични послания и е използван много избирателно според предназначението на обекта, а понякога е видимо смесен, което е
съзвучно с интернационалността на стила. Ето защо знаковото обрамчване
именно на историческите портрети със старобългарски плетеници говори за
опит за побългаряване на сецесиона.
Мозаечният портрет на Д.С. (1912, МИС, ил. 7), който има същите претенции да е извън традиционните видово-жанрови схеми, е сполучлив опит
за разрешаване на сецесионния проблем за обекта и фона. Декоративният
фон в сецесиона подчертава обекта, особено в портрета. Той често е равен,
златен, безвъздушен или пък наситен с много орнаментика, в кръгла или
квадратна форма – най-ярък пример са портретите на Густав Климт. Тачевият портрет мозайка е силно кавалетен както по функция, така и по внушение. Съчетаването на византийския тип мозайка със съвременен типаж, за
който има подозрения, че е портретиран поетът Димитър Стойчев, доказва
още веднъж, че Харалампи Тачев е авангарден не толкова в постиженията
си, колкото в намеренията си да прави неща, несъвместими с академичната
естетика. Привидният проект за мозаечен портрет е повод художникът да
бъде по-смел в техниката – чрез декоративността на мозайката като неин
изначален художествен принцип той намира логичен мотив за условност,
12

Цит. по Сарабьянов, Д. Цит. съч., 213-214.
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свобода, повишена цветност, стилизация, доближавайки се до своеобразна
трактовка на поантилизма. Още в самия му зародиш е било ясно, че портретът няма да бъде предназначен за изпълнение „в материал“.
В най-добрите си постижения живописното творчество на Харалампи
Тачев внася нови принципи, свързани със зараждащата се сецесионна идейна и стилистична линия в българската живопис. Стилът създава нов вид
– граничен, междинен, хибриден, имитативен, в който декораторите се изявяват като живописци, а живописците им подражават, за да бъдат оценени като съвременни. Вид, който учениците и последователите на Тачев и
Баджов в преследване на „родното“ при други условия ще ликвидират като
остаряла класификационна опора за експериментално поле, но ще развият
до съвършенство именно вече като модерна живопис.

THE RENDERING OF THE SECESSION
IN HARALAMPY TACHEV’S (1875–1941)
DECORATIVE PAINTING
Milena Georgieva
Institute of Art Studies

The modern Secession movement in Bulgaria’s decorative arts, book
illustrations, applied graphic art and especially, in architecture has a relatively
rich tradition. More problematic is the movement’s occurrence in painting, which
was influenced by various European arts at the turn of the twentieth century.
The easel paintings by one of the earliest Bulgaria’s decorators, Charalampy
Tachev, are definitely associated with the decorative painting and its genesis in
this country. This paper traces the reasons for the earliest occurrences and the
character of this genre of painting in Bulgarian art using unknown examples of
his oeuvre, commenting on the hybridism of decorative painting, its allegorism
and the use of various devices, borrowed from designs of stained glass, mosaics,
pottery but applied to easel painting as a painting genre. The paper seeks to prove
that the hybrid type of ‘decorative’ painting has been an attempt at modernising
Bulgarian painting by using the style of the Secession movement, developing this
assumption against a broad social and artistic backdrop.
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НАПРАВЛЕНИЕТО „ЕЗОПОВСКА РЕЖИСУРА“
В БЪЛГАРСКИЯ ТЕАТЪР ПРЕЗ 60-ТЕ, 70ТЕ И 80-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК И НЯКОИ
ШЕКСПИРОВИ ПОСТАНОВКИ
Камелия Николова

Институт за изследване на изкуствата
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
kamelian@hotmail.com
Резюме: „Езоповската режисура“ е най-интересното и най-значимото явление в
българския театър от близкото минало. Статията проследява появата ѝ през 60-те години на ХХ век, развитието ѝ през 70-те и 80-те и отменянето ѝ в края на 80-те през
фокуса на режисьорската практика на Леон Даниел – една от емблематичните фигури
на това време.
През целия период на комунизма режисьорът в България има двойствен статут. Той
води напрегнато съществуване между лимитираната свобода (на натоварения с доверие и отговорност създател на новия театър на социалистическия реализъм) и тоталния контрол. Двойственото съществуване на режисьорската фигура по това време
у нас поражда и първите опити на съпротива именно от страна на режисьора. По
дефиниция той се утвърждава в развитието на театъра, за да се заяви чрез представлението като уникална личност, за да манифестира своята субективност и самобитност
на отделно човешко същество. Принудени от комунистическата държава да изпълняват нормативна роля, несъвместима с тази същностна за професията им характеристика, доста от българските режисьори търсят пътища за реабилитация. Единият от
тези пътища е изобретателното и обогатено с елементи от други театрални естетики
прилагане на установения постановъчен канон на социалистическия реализъм, в резултат на което върху представлението остава яркият отпечатък на режисьорската
личност. Вторият се изразява в скрито, иносказателно измъкване от него чрез избора
най-вече на класически текстове и „езоповското“ им интерпретиране, създаващо алюзии с актуалната действителност. Съчетаването на тези пътища и особено използването на втория създава някои от най-интересните режисьорски имена в България през
коментирания период. Особено значимо място във формирането и по-късната отмяна
на „езоповската режисура“ заема Леон Даниел.
Ключови думи: Леон Даниел, Хамлет, езоповска режисура, български театър, театър
и общество

Проф. д.изк. Камелия Николова е театрален изследовател, историк и театрален критик. Тя е член на
сектор „Театър“ в Института за изследване на изкуствата към БАН, ръководител на катедра „Театрознание“ и професор по история на европейския театър в НАТФИЗ, както и гост-професор в НХА, НБУ и
други наши и чужди университети. Има множество публикации в областта на историята на българския
и европейския театър, теорията на драмата и представлението и съвременното театрално развитие в национални и международни издания. Автор е на няколко книги, между които Другото име на модерния
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Безспорно,
найзначимото, макар и
специфично и противоречиво, наследство
на българския театър
от епохата на комунизма, което не изчезва веднага и без следа
(така, както се случва
с театъра на праволинейния
социалистически
реализъм)
заедно с политическата система, която го е
създала като един от
своите пропагандни
инструменти, е направлението на т.нар.
„езоповска режисура“.
В своя целенасочен,
програмен вид то се
появява в средата на
60-те години на ХХ
век и до края на периода на НРБ, т.е. до края
на 80-те, именно в 1. „Хамлет“ от Уилям Шекспир, режисьор Леон Даниел, сценего са създадени най- нограф Младен Младенов, Театър „Народна сцена“ (Театър на
Българската армия), 1965
стойностните спектакли и се утвърждават
най-интересните режисьорски имена, част от които се включват в естетическата трансформация на българската сцена и след политическата промяна.
Началото на „езоповската режисура“ поставя знаменитият спектакъл на
Леон Даниел1 „Хамлет“, появил се през май 1965 г. на сцената на театър
„Народна сцена“ (така през сезона 1964/1965 за кратко е преименуван на
Театър на въоръжените сили, днес театър „Българска армия“) и свален от
нея само след няколко представления. За начало на „езоповската режисура“
в някои от немногобройните изследователски текстове върху българския
театър в годините на НРБ се споменават и други спектакли, най-вече постановката „Крал Пиф-Паф, но не е там работата“ от Вадим Користильов на
Своя първи театрален опит Леон Даниел (1927–2008) прави едва 18-годишен през 1945 г. в
Русе дебютът му на професионална сцена е през 1952 г. със спектакъла „Еснафи“ на Максим
Горки в Русенския театър, а последната му работа е постановката на „Случка в зоопарка“ от
Едуард Олби в Театър „Сълза и смях“ през 2005 г.
1
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Юлия Огнянова, създадена през 1959 г. в Бургаския театър2. Точното изясняване на естетическата и рецептивната стратегия на това направление обаче
не оставя съмнение, че неговият първи целенасочено заявен жест е именно
„Хамлет“ на Леон Даниел.
Възникването на „езоповската режисура“ е пряка и симптоматична проява на специфичната социокултурна ситуация в България от средата на 50те до края на 60-те години на миналия век. Периодът 1956–1968 е времето
на новата политика на „размразяване“, започнала в страните в Източна Европа след смъртта на Сталин и конкретно след програмното ѝ обявяване от
ХХ Конгрес на Съветската комунистическа партия, състоял се през февруари 1956 г., и превърнала се в официална държавна програма в страната
след Априлския пленум на БКП, проведен месец по-късно, и Унгарското
въстание от есента на същата година. Най-кратко тази програма може да
бъде описана като външни призиви за свобода и разнообразие в социалния
живот и изкуството и въвеждане на нови скрити механизми и практики за
политическа стагнация и контрол над личността. Именно тази нова двойствена идеологическа среда, когато част от креативния театър, и специално
режисьорът, е заставен да търси възможни (или по-точно казано – безопасни) пътища за изказване на критичното си отношение към социалния живот
и на личните си естетически пристрастия, различаващи се от установения
канон, става естественият материал и катализатор за формиране на модела
на „езоповската режисура“.
Най-общо „езоповската режисура“ може да бъде определена като найпродуктивното изобретение на постановчика и въобще на театъра като цяло
в годините на комунизма у нас, което му позволява да повдига актуални
социални и екзистенциални въпроси и да търси отговори, които официалната идеология не допуска въпреки публичната си пропагандна риторика
за творческа свобода и градивна социална критика. Особено подходящи за
тази цел се оказват класическите драматургични текстове, които са максимално отдалечени от конкретните реалии на тогавашната социалистическа
действителност и заедно с това по правило поставят базисни въпроси на
социалното устройство и човешкото съществуване. Ето защо преобладаващият „репертоар“ на режисьорите от направлението на „езоповската режисура“ са големи класически текстове. От тях те се опитват да създадат находчиви спектакли, в които зад външно спазеното правилно идеологическо
послание се прокрадват директни политически алюзии и по-дълбоки анализи и внушения.
Както вече казах, началото на „езоповската режисура“ поставя спектакълът „Хамлет“ на Леон Даниел. Работата на този режисьор от края на 50те до средата на 60-те години на ХХ век е най-яркият и красноречив пример
за напрегнатото съществуване на режисьора между лимитираната свобода
Топалджикова, А. Разриви и нови посоки. Българският театър от средата на 50-те до средата
на 60-те години. С., 2009, 175-179.
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и тоталния контрол в епохата на НРБ3. Неговият „Хамлет“ е емблематичният резултат на това съществуване. Показана премиерно на 14 май 1965
г. в Театъра на Българската армия, постановката има шумен успех, но само
след няколко представления е свалена от афиша, а режисьорът е принуден
да напусне. Въпреки краткия си живот спектакълът обаче оказва огромно
влияние върху последвалото развитие на театралното изкуство в страната
до политическата промяна през 1989 г. и особено върху българската режисура, като ѝ предлага навременен постановъчен модел, който веднага намира
последователи.
Постановката на „Хамлет“ в Театъра на Българската армия е замислена
значително по-рано от появата си в средата на 1965 г. Тя е била амбициозното намерение на режисьора и на театъра за участие в мащабното честване в
България на 400-годишнината от рождението на Шекспир. Дори бегъл поглед върху основните издания от онова време, които активно коментират
театралния живот – сп. „Театър“, в. „Народна култура“ и др. веднага установява, че 1964 г. е била натоварена с изключителна значимост за сценичното
изкуство. Това е годината, в която се провежда Третият национален преглед на българската драма и театър и се организира национално честване на
Шекспировата годишнина – фестивалът „Шекспириада“ във Видин, в чиято
програма са включени спектакли по текстовете на английския драматург от
цялата страна. През 1964 г. Леон Даниел вече е един от наложилите се режисьори. Ръководството на Театъра на Българската армия е заложило върху
него4 основните си амбиции и очаквания за добро представяне на Прегледа
на българската драма и театър. През сезона 1963/1964 то му възлага три от
общо петте постановки на нови български пиеси, от които ще направи избора на спектакъл, с който театърът да участва на форума. В крайна сметка
театърът се представя с „Поетът и планината“ от Иван Теофилов (премиера
9 януари 1964 г.). Ясно е, че идеята за постановката на „Хамлет“ от същия
режисьор през същата година пък е била свързана с плановете на ръководството за достойно участие на трупата в Шекспириадата. Театърът обаче
изненадващо не присъства в иначе обширния афиш на Шекспировия форум,
а премиерата на трагедията за датския принц се състои чак в самия край
на сезона 1964/1965, на 14 май 1965 г. Причината за тази рязка промяна е
обявяването на спектакъла „Поетът и планината“ за проблематичен от идеологическа гледна точка на Третия преглед на българската драма и театър.
Оценка, която за коментирания период е най-сериозният недостатък на едно
представление, водещ до повече или по-малко драматични последствия и
санкции за режисьора и за театъра.
Подобно неприемане на негов спектакъл по това време вече не е нещо
ново за Леон Даниел. Започнал професионалната си кариера след завършваВж. също Николова, К. Режисьорът между лимитираната свобода и тоталния контрол. –
Homo Ludens, 2015, № 18, 231-241.
4
Вж. Даниел, Л. Редакционно интервю с него в рубриката „Водим диалози“. – Театър, 1964,
№ 1, с. 6.
3
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2. „Хамлет“, 1965 – Сценографски проект на Младен Младенов

нето на режисьорското си образование в Ленинград през сезона 1951/1952 в
Русенския театър той бързо се откроява като интересен млад режисьор, който убедено поддържа метода на социалистическия реализъм, като настойчиво заявява обаче и интереса си към Брехтовия театър и специално мнението
си, че основните идеи и изразни средства на този театър не противоречат
на социалистическия реализъм, а са сред важните „инструменти“ за създаването на новото социалистическо изкуство. По това време Леон Даниел се
сближава с Юлия Огнянова и Вили Цанков и тримата установяват, че имат
сходни естетически позиции. Те са категорично ляво настроени театрали,
които обаче възприемат социалистическия реализъм в театъра по-широко,
предпочитайки откровената театрална условност и директното и сценично
изразително политическо изказване пред наподобителната „житейска достоверност“ на идеологическото послание. Открояването им като интересни
и търсещи личности става причина през сезона 1957/1958 г. тримата заедно
с току-що дипломиралия се във ВИТИЗ млад режисьор Методи Андонов да
бъдат поканени да направят „театър на съмишленици“ в Бургаския театър.
Работата на четиримата в Бургас от сезона 1957/1958 до сезона 1959/1960,
и специално „бургаският период“ на Леон Даниел, са доста подробно описани през последните години в редица изследвания, затова в този кратък
текст няма да се спирам върху тях. Тук само ще обобщя, че така наречени-
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ят „Бургаски експеримент“
(заедно със създаването
на Сатиричния театър) е
първата програмна театралната проява на новата
политика на „размразяване“ в страната. Съдбата на
бургаската група – създаването ѝ по идея и чрез пряката покана и подкрепа на
тогавашния заместник-министър на културата Иван
Башев, появата по време на
тригодишното ѝ съществуване на редица оригинални,
социалнокритични в духа
на търсената „градивна
критика“ и новаторски по
отношение на театралния
език постановки и разпадането ѝ чрез уволнението на
Леон Даниел в края на 1959
г. след отрицателния прием
от официалните кръгове на
постановката му „Сизиф и
смъртта“ (от Робер Мерл, 3. Наум Шопов (Хамлет) и Невена Симеонова (Офелия)
1959), е красноречив резултат от философията и начина на функциониране на споменатата политика.
В спектаклите си в Бургас Леон Даниел, подобно на другите трима режисьори се доверява на официално широко пропагандираната тогава нужда от „градивна критика“ и залага на директното политическо изказване,
ярко и ясно изразено на сцената по Брехт. Така например пиесата „Сизиф и
смъртта“ е прочетена от режисьора като философска притча извън времето
и пространството, в която въпросите, коментирани от съвременна журналистка (Леда Тасева), Сизиф (Досьо Досев) и Смъртта (Ицках Финци), се
отнасят за всяка епоха и за всяко обществено устройство. След уволнението
си обаче именно за подобно директно изказване на социална критика той
търси нов начин да бъде социално актуален, създавайки модела на „езоповската режисура“ с постановката си на „Хамлет“. Както е известно, Шекспир
и специално трагедията му „Хамлет“ е смятана за особено опасна от Сталин и през целия период на сталинизма не е поставяна в Съветска Русия, а
след Втората световна война – и в страните от Източния блок и конкретно
в България. След смъртта на Сталин през 1953 г. избухва истински взрив от
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постановки на трагедията в Русия и Източна Европа5. В България тази реабилитация на Шекспир и „Хамлет“ отеква още през 1954 г., когато започват
инициативи за отбелязване на 390-годишнината от рождението на английския драматург, последвани от появата на първата следвоенна постановка на
„Хамлет“ у нас в провокативен нов прочит на Вили Цанков във Варненския
театър през сезона 1956/1957. При описването на цялостния социокултурен
и конкретно театрален контекст, в който се появява сценичният прочит на
Леон Даниел, не трябва да бъде пропуснат и фактът, че през 1961 г. в Полша
излиза знаменитата книга на Ян Кот „Шекспир – наш съвременник“, белязала необратимо интерпретациите на Шекспировата драматургия и специално
на „Хамлет“ в европейски мащаб и, безспорно, добре позната и в България,
ако не в оригинал, то поне като идеи и анализи от различни източници – разкази, критически коментари в рецензии за полски спектакли, предаванията
на Петър Увалиев по БиБиСи и др.
„Хамлет“ обобщава в себе си по дързък, изобретателен и открито заявен
начин основни (дотогава разпръснати) търсения и вече трайно формирани
характеристики на театъра на Леон Даниел, като тяхната добре осъзната
и премислена концентрация задава, както вече стана дума, нов модел на
правене на театър в условията на идеологическа цензура (и автоцензура) –
т.нар. „езоповска режисура“. (Ненапразно Леон Даниел започва участието
си в „бургаския експеримент“ с „Езоп“ на Гилерме Фигейреду и след това
още три пъти прави същия спектакъл – в Пловдив (1960), Враца (1969) и София, в ТБА (1992). Спектакълът всъщност дава и името на направлението.
Кои са основните характеристики на театъра на Леон Даниел, формирани в
режисьорското му развитие до появата на „Хамлет“ през 1965 г., и в какъв
подбор и пропорции те очертават стратегията на „езоповската режисура“?
Най-кратко представени, тези характеристики се свеждат до пет основни:
1) категорично заявен интерес към съвременния живот; 2) целенасочено рационално тълкуване и анализ както на непосредствения социален контекст,
така и на драматургичния текст; 3) убедена лява политическа ориентация и
нейното четливо изразяване чрез спектакъла; 4) разглеждане на всеки драматургичен текст като притча в духа на Брехтовата „епичност“ и 5) интелектуален актьор, който осъществява отстранената си коментаторска функция
(по Брехт) чрез максимално реалистично и достоверно, натурно присъствие
на сцената. Именно тези основни характеристики, подредени в строга и
ясна формула, очертават стратегията на „езоповската режисура“.
В своя „Хамлет“ през 1965 г. Леон Даниел се заема да оголи „социалния механизъм“ (по Ян Кот), да покаже как функционира едно общество
в режима на диктатура въобще, но и съвсем конкретно – в режима на сталинизма. Неговият Хамлет (Наум Шопов, Петър Чернев) е гневен и резигнирал млад човек, облечен в странен, извънвременен исторически костюм,
доминиран от ембематичното за 60-те години на миналия век черно поло,
Вж. също Йорданов, Н. Шекспир продължава да бъде наш съвременник. – Годишник на
НАТФИЗ’2014, С., 2014, 34-41.
5
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който, опитвайки се да разкрие виновника за собствената си трагедия, несправедливостта, извършена към него (убийството на баща му и предателството на майка му), все повече прониква в несправедливостта и престъпната същност на цялата обществена система. Така неговият основен опонент
Клавдий се оказва просто официалният символ, емблемата на открилия се
„социален механизъм“ – Клавдий е облечен целият в червено, говори високопарно кухи фрази, а на главата му вместо обичайната корона е поставен
каскет – знак, препращащ директно към Сталин, но и към Ленин и Тодор
Живков. Именно тази неочаквано откроила се в спектакъла верига от подобия, водеща и до настоящето (на 60-те години в България) и неговите
идеологически емблеми, предизвиква отрицателния официален прием на
спектакъла и неговото сваляне от афиша след няколко представления. Но
също така именно убедително демонстрираното от режисьора майсторство
в „Хамлет“ да се говори от сцената за проблеми на действителността, чийто
коментар официалната власт не допуска, чрез умел „езоповски“ прочит на
класически текстове се превръща в еталон за следване от голяма част от
останалите режисьори и води до утвърждаването на „езоповската режисура“ като важна посока в българската сценична практика до 1989 г.
Самият Леон Даниел прави по една нова Шекспирова постановка на сцената на Театъра на Българската армия във всяко едно от следващите две десетилетия до края на 80-те, които не само потвърждават виталността (през
онези години) на създадената от него „езоповска режисура“, но и симптоматично показват трансформациите и новите тенденции в нея. Това са „Напразни усилия на любовта“, появила се през януари 1975 г., и „Дванайсета
нощ“, чиято премиера е десет години по-късно, през декември 1984. В „Напразни усилия на любовта“ конкретните политически алюзии вече отсъстват, като са заменени от внушението, че докато хората в България през 70-те
преминават съществуването си в празни помпозни ритуали и дребни надхитряния на системата, те пропускат най-важното – същинския си живот.
„Дванайсета нощ“ пък болезнено подсеща под привидното си спокойствие
и вяла апатичност за нездравата атмосфера на постоянно дебнене, подхлъзване и предаване на другия с цел дребно лично облагодетелстване или саморазправа.
Показателно е, че отново Леон Даниел в самия край на НРБ, в късната 1988, обявява и отмяната на „езоповската режисура“, поставяйки дълго
отсъствалия на българската сцена програмен текст на абсурдизма „В очакване на Годо“ на Бекет.
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THE “AESOPIAN STAGE DIRECTING” TREND
IN BULGARIAN THEATRE DURING THE 1960S,
1970S AND 1980S AND SOME SHAKESPEAREAN
PRODUCTIONS
Kamelia Nikolova

Institute of Art Studies
National Academy for Theatre and Film Arts

The “Aesopian stage directing” is the most interesting and significant
occurrence in Bulgarian theatre of the recent past. This article, using as an
example the directorial practice of Leon Daniel, an emblematic figure of those
days, traces its nascence in the 1960s and development through the 1970s and the
1980s until its abandonment in the late 1980s,
Directors under communism in Bulgaria had a double status. They led a very
strenuous existence between their limited freedom of people, entrusted with the
responsibility to create the new socialist-realist theatre, and the iron control. It was
this double life of directors at the time that brought to life their earliest attempts
to put up some resistance. Directors, by definition, establish themselves in the
development of a theatre to demonstrate themselves as unique personalities through
their productions, to manifest their subjectivity and ingenuity of individuals. A
number of Bulgarian directors forced by the communist government to play a
normative role, inconsistent with this essential to their profession characteristics,
sought ways to justify themselves. It was achieved, for instance, by inventively
applying the established staging canon of Socialist Realism, but enriched with
elements of other theatrical aesthetics and as a result, such productions were
marked by the striking personality of their directors. Another way was to tacitly,
allegorically evade the canon through choosing mostly classical texts and their
Aesopian interpretation, alluding to the existing realities. A combination of both
methods and especially, the use of the second one were responsible for the rise
of the most ingenious directors in Bulgaria in the said period. Leon Daniel had
played an especially significant role both in the invention of the ‘Aesopian stage
directing’ and its later abandonment.
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ГРАНИЧНИЯТ ШЕКСПИР
Асен Терзиев

НАТФИЗ „Кр. Сарафов“
asenterziev@hotmail.com
Резюме: Представеният текст е на базата на започнатото вече изследване върху драмата на Романтизма и връзките между драматургията на Уилям Шекспир и драматургичните опити на английските поети романтици, както и на базата на отделни авторски публикации върху съвременни спектакли по Шекспир. За периода на Романтизма
Шекспир се оказва автор, който стимулира езика на драматургичното и сценичното
новаторство. С примери от най-новия съвременен театър и нашумялата постановка
„Ромео и Жулиета“ на компанията Nature Theater of Oklahoma, САЩ, се предлага
опит за изследване на това как тази зависимост продължава да бъде актуална и днес;
как творчеството на Шекспир продължава да бъде една от основите за реформирането и обогатяването на съвременния театрален език.
Ключови думи: Шекспир, новаторство, драма, представление, Романтизъм, театралност, театрален език

В годината, когато честваме 400-годишнината от смъртта на Шекспир,
ми се струва удачно, че може отново да припомним традиционния въпрос
за неговото наследство и влияние. Значителна сила в литературознанието
и театрознанието има традицията на схващането, че творчеството на Шекспир бива осмислено и реабилитирано едва през периода на Романтизма.
Поетите романтици поставят Шекспир на централно място и го превръщат
в едновременно силен и плашещ авторитет, от тях тръгва и представата за
неговия поетически гений. Тази традиция във възприятието на Шекспир в
историята на литературата и културата е толкова популярна и устойчива,
че често се пропуска да се отбележи как нейното издигане е подготвено
още в периода на Просвещението, когато драматургичното творчество на
Уилям Шекспир е схващано в известен смисъл и негативно заради нарушаването на неокласицистичните представи за правдоподобие и изящна
постройка, символизирани най-ярко в прочутите антични (и възобновени
в Класицизма) правила за трите единства на време, място и действие. Тази
теза е блестящо изведена и представена от един от изтъкнатите съвременни
шекспироведи, професора от Кеймбридж Джонатан Бейт, в неговото забележително изследване „Шекспир и английското романтично въображение“.
Според Бейт още големите автори на Английското просвещение (като напр.
Самюел Джонсън) откриват, описват и анализират онези моменти в творД-р Асен Терзиев е театровед с интереси в областта на театралната теория, история и критика, както и
на театралния мениджмънт. Главен асистент по история на европейския театър в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, където завършва Театрознание (2002) и защитава докторска дисертация (2010). Има множество
публикации (рецензии, теоретични текстове, интервюта и др.) в различни специализирани издания,
свързани с театъра и културата като: сп. Homo Ludens, в-к „Литературен вестник“ и др. През 2012 г. излиза дебютната му книга Театралността – езикът на представлението.
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чеството на Шекспир, които дават основания за обявяването му за гений от
романтиците – способността за въплъщение (Шекспир често е сравняван с
дервиш, Протей, хамелеон); майсторството в изобразяването на парадоксални и бушуващи човешки страсти, креативното въображение (романтиците
схващат тъкмо въображението като основен инструмент на познанието),
което надхвърля формалните ограничения на Класицизма и прониква в поголяма дълбочина в същността на природата и битието. Заключението на
Бейт е, че романтиците не толкова „откриват“ Шекспир – според него авторите на Просвещението го четат и преживяват с не по-малък интерес; колкото променят акцента в неговото възприемане – от „голямото изключение“
той се превръща в „големия пример“1.
В случая обаче няма да навлизаме подробно в детайли от историята на
литературата. За нас по-важен е начинът, по който Шекспир се оказва онзи
така нужен агент, който стимулира новаторските търсения и преодоляване
на жанровите ограничения и застиналите схващания в периода на Романтизма. Шекспир се оказва фигура, която стимулира езика на драматургичното и
сценично новаторство. Най-значителните драматургични опити на големите
поети романтици, които оставят трайна следа в историята не само на литературата и драмата, но и на представлението (напр. „Манфред“ и „Каин“ на
Байрон или „Ченчи“ на Шели), са свидетелства за напреженията, настъпващи в класицистичната форма и нейното преодоляване в романтичната драма
на самосъзнанието или „метафизичната драма“ на Английския романтизъм,
в която се съдържат предчувствия за предстоящите течения на символизма
и експресионизма както в литературата, така и в театъра. Ако на нивото
на поезията английските романтици са изцяло обсебени от мрачния силует на Милтън и неговия шедьовър „Изгубеният рай“, то в драмата силният
авторитет е „бардът от Стратфорд-он Ейвън“. Той е предпочитан най-вече
заради мощта и широтата на неговия талант в изобразявянето на всички
човешки страсти и майсторството, с което разкрива сумрачните състояния
на човешката душа и ги представя в напрегнат драматизъм. Творчеството
на Шекспир е сякаш енциклопедия на човешкото сърце. Чарлз Лам нарича
неговите пиеси „... по-малко предназначени за игра на сцената, отколкото
пиесите на който и да е друг драматург. Причината за това се крие в тяхното
забележително превъзходство“2.
Оказва се, че влиянието на Шекспир в театъра е в някакъв смисъл парадоксално – едновременно олицетворение на традицията и иновативността.
В друго свое забележително изследване „Геният на Шекспир“ проф. Бейт
лансира друга интересна теза – гениалността на Шекспир трябва да се
търси не в някакви иманентно присъщи качества на неговите произведения,
колкото в разнообразните и многостранни ефекти, които те произвеждат в
Bate, J. Shakespeare and the English Romantic Imagination. Oxford, Clarendon Press, 1992, pр.
1-21.
2
Лам, Ч. За трагедиите на Шекспир, анализирани с оглед тяхната пригодност за игра на
сцената. – В: Въображение и свобода. С., 1982, с. 443.
1
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рецепцията. Това той определя като реализация на естетическото чувство
в действие: „... чрез своите жестове възприемаме произведението на изкуството, чрез степента, в която сме погълнати от една книга, чрез времето,
което отделяме, за да разгледаме една картина; чрез честотата, с която се
връщаме отново и отново към една пиеса“3.
Театралното представление, поне в по-традиционния си смисъл на „сценична интерпретация на текст“, е вид актуализация на това естетическото
отношение в действие. И със сигурност може да твърдим, че поне в рамките
на съвременния европейски театър Шекспир държи първенството (може би
оспорвано единствено от Чехов) по най-често присъствие на театралната
сцена. Съвсем закономерно следва, че едно по-сложно – т.е. относително
и аспектно разбиране за неговото творчество, което в най-пълна степен
отчита многогласието в неговите пиеси, отеква и в нагласите за това какво
представляват съвременният театър и представление. Всъщност театралното
новаторство на ХХ век стъпва широко върху идиома на Шекспир – фигури
като Гордън Крейг или Питър Брук, съответно от началото и края на ХХ
век, са достатъчно силни примери за това. Този принцип продължава да
важи в пълна сила и за най-съвременния театър. Едни от най-оригиналните
и смятани за иновативни и напредничави, съвременни театрални режисьори
от края на 90-те и началото на новото хилядолетие правят някои от своите
най-забележителните спектакли върху Шекспир – Люк Пърсифал, Йохан
Симонс, Ромео Кастелучи, Робърт Уилсън, Томас Остермайер, Кшищов
Варликовски, Еймунтас Некрошус, Оскарас Коршуновас и мн.др. Не само
в театралната режисура, но и в съвременната драматургия Шекспировото
наследство захранва новаторските търсения – достатъчни са само два
емблематични примера – Хайнер Мюлер и Том Стопард. Докато в театралната теория и критика прочутото изследване на Ян Кот от 1964 г. „Шекспир – наш съвременник“ продължава да звучи актуално. Променящият
се съвременен български театър след 1989 г. също откри удоволствието
от свободното, необременено от идеологическа и естетическа конюнктура
боравене с Шекспир – може би най-ярките примери биха били изключително
успешните спектакли на Александър Морфов от 90-те в Народния театър
върху неговите комедии или „Ромео и Жулиета“ на Стефан Москов и
„Хамлет“ на Лилия Абаджиева като постмодерни театрални игри, наситени
с хумор, пародийна енергия, свободно цитиране и колажиране на цялото
наследство от сценични клишета за Шекспир.
Парадигмата на „режисьорския театър“ от края на миналия век е
оригиналният, сценичен прочит на текста, необичайното осветляване
на някой елемент в него – и тук наистина можем да кажем, че вече сме
гледали всичко – от пренасянето на действието в най-различни епохи, през
колажирането на текстовете и ползването на нетрадиционни театрални
техники, идващи от източния театър (Питър Брук, Тадаши Сузуки),
3

Bate, J. The Genius оf Shakespeare. Picador, 1997, 2008; p. 328.
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Сцена от „Ромео и Жулиета“, Nature Theater of Oklahoma, 2010

вмъкването на нови медийни технологии (визуалния театър) и т.н. Новото
хилядолетие обаче добави още една любопитна тенденция към начините
за театрална работа с Шекспир, същностно различна от „режисьорския
театър“, която бих искал да представя с помощта на един интересен пример
от най-новия европейски театър. Отличеният с наградата за режисура от
фестивала в Залцбург през 2008 г. спектакъл „Ромео и Жулиета“ на американската компания Nature Theater of Oklahoma използва по необичаен и оригинален начин една от най-известните трагедии на Шекспир. Постановката
е построена върху „Ромео и Жулиета“, но обект на представяне е не толкова
самият сюжет и неговите прочути герои, колкото значенията, които времето
наслоява върху тях, и смислите, които пази и активира с всеки актуален
прочит. „Ромео и Жулиета“ на Nature Theater of Oklahoma е съставен изцяло
от действителни разкази на хора, които се опитват да преразкажат пиесата и
да споделят какво значи тя за тях. Вероятно най-синтезираният начин да се
обобщи стилът на Nature Theater of Oklahomа е ако го опишем като вербатим
театър, в който съзнателно се пропускат случайността и играта в самото
тяло на театралното представление. Едната ярка манифестация на това се
разкрива посредством избора на текст, който най-често е създаден на базата на
реални и нередактирани телефонни разговори. Този ход двамата режисьори
и основатели на компанията, Кели Копър и Павол Лиска, повтарят в четири
поредни свои спектакъла, като всеки път прилагат към него нови и различни
театрални манипулации. За първи път е изпробван в донеслия им голяма
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популярност в Европа спектакъл „Без зарчета“, който самата компания
нарича: „епос за ежедневието, раздут до трансцендентални размери“ и в
който драматургичната основа е текст, сглобен от над 100 часа записани и
нямащи нищо общо помежду си телефонни разговори на хора от компанията
с техни приятели, колеги или роднини, в които те си говорят върху всякакви
теми, простиращи се в диапазона от най-баналното (последната диета
и проблемите на работа) до най-странното (таланта на котките от руския
котешки цирк). Този принцип е повторен и задълбочен в „Ромео и Жулиета“.
Заглавието може действително да се окаже леко подвеждащо, защото не
става дума за поредната интерпретация върху класическата трагедия, а за
нейното значение и начините, по които съвременният човек я архивира за
себе си, като ѝ придава свой смисъл. Двамата режисьори отново провеждат
огромен брой телефонни разговори с най-различни хора, но този път темата
е само една и много конкретна – какво си спомняш от „Ромео и Жулиета“.
Получените отговори са едновременно смешни и трогателни в своята
наивност и в същото време напълно неочаквани и уникални. Оказва се, че
хората много по-често, отколкото предполагаме, смесват впечатленията си
от пиесата с филма на Баз Лурман с Леонардо ди Каприо или с „Уестсайдска
история“ и че до голяма степен една от най-красивите любовни истории,
с които разполагаме, фактически остава в главите ни като поредица от
обсесивни детайли и въздействащи картини – отровата по устните, двойното
самоубийство, „името на розата“ или „О, Ромео, защо си ти Ромео!“. Дори
и само по тези причини си заслужава да цитираме няколко от най-ярките и
забавни примери от представлението, където великата Шекспирова трагедия
е „преведена“ в идеосинкретичната фразеология на отделните говорещи:
„Ромео и Жулиета“ е пиесата на пиесите, докато си в гимназията. Влезеш
ли в колежа обаче, такава става „Хамлет“; „Имаше и един Меркуцио... но не
помня правеше ли нещо... освен че беше приятел на Ромео“; „И те се сбиват
първо с думи и постепенно тази битка ескалира до бой с мечове“; „Пиесата
всъщност разказва за тийнейджърската похот... Всеки тийнеджър е откачал
хормонално“; „Това се случва в един град на име Монтеки“...
Интересът на Копър и Лиска не е просто в натрупването на тонове от
банални ежедневни разкази, а в самата специфика на устните традиции и
живата реч. На записите на разговори и разкази те гледат като на запечатан
жив опит, в който човек се опитва да създава автентично съдържание
и смисъл; за тях е важен онзи момент, който превръща всеки отделен
човек в оригинален автор на истории. От друга страна, самият театрален
спектакъл представлява своеобразен механизъм, позволяващ този дълбоко
личен, и в същината си незабележим, процес да бъде уголемен като под
микроскоп, който го показва пред зрителя в непосилна за невъоръженото
око контрастност и детайлност и създава възможността да бъде повторно
и много по-качествено изживян. В „Ромео и Жулиета“ ефектът на
театралност е постигнат чрез стилизирано оформената сцена на дизайнера
Питър Нигрини, репликираща елементи от естетиката на ренесансовата и
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класицистичната сцена (гол дървен подиум със суфльорска будка и красиво
изрисувано дъно, имитиращо отворена завеса). Върху нея излизат един по
един актьорите Ан Гридли и Робърт Йохансон, облечени в костюми, които
също се заиграват с историческия период (вероятно така някога по сцените
са излизали облечени Ромео, Жулиета, а защо не и Хамлет). Те се редуват да
произнасят дълги монолози (всъщност въпросните телефонни разговори) с
театрално преувеличени жестове и отчетлива актьорска дикция.
Нещата обаче не спират дотук. Силното театрално изкривяване на
записания автентичен текст е допълнително повдигнато в още една степен
на театралност, когато се оказва, че самото протичане на представлението
е изцяло подчинено на игрови принцип. Актьорите слушат телефонните
разговори „на живо“ със слушалки в ушите, чрез които се намесват и
двамата режисьори, задавайки различни комбинации от интонационен
ритъм, жестови и движенчески партитури, които актьорите трябва да
следят и на които да могат мигновено да реагират съобразно предварително
установени „правила на играта“ между тях и режисьорите. По този начин
вече самият спектакъл се случва като игра. Той е като мач с ясни правила
и неясен изход (или тип езикова игра със свободно избрани Шекспирови
правила). По думите на Павол Лиска една от основните цели е в това да
поставя актьорите в трудности, които те да трябва да преодоляват, за да
бъдат винаги нащрек по време на самото представление. Зрителят ангажира
вниманието си много по-силно, когато пред него някой се опитва да се
пребори с нещо – тогава драматизмът на събитието се предава почти на
енергийно ниво като в спортните състезания или концертите на живо,
когато реално се долавят вибрациите и усилието, с които гласът преодолява
времето и пространството.
Игровият принцип засилва степента на съпричастност от страна на
зрителя, защото по този начин включва самия него като активен участник
в играта. Той трябва да активира всичко, което помни и знае за „Ромео и
Жулиета“ – фактически, подобен спектакъл не би имал същото въздействие,
ако почиваше върху непопулярна история или неемблематичен автор, за да
може да сглоби в някакъв смисъл хаотичните разкази, които чува. В това
вътрешно активиране или пробуждане се състои истинското удоволствие от
представлението – отвъд хумора от грешките на паметта, „Ромео и Жулиета“
постепенно изплува като дълбоко лична история с уникален смисъл за всеки.
Избрах точно този спектакъл като пример, защото е един от найрадикалните и неочаквани ползвания на Шекспир с езика на съвременното
театрално представление. Удивителното при него е, че той доближава зрителя до творчеството на Шекспир по странен начин – чрез неговото отсъствие. В представлението почти отсъстват оригинални думи от неговите пиеси, но те са сякаш постоянно призовани чрез опитите на разказвачите да си
ги спомнят. Ето го и парадокса – привидно спектакълът може да прилича на
пародия или оригиналничене, но през цялото време той поддържа и се оттласква от Шекспировия авторитет. Той присъства като призрак (не мога да
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не си спомня един хубав глагол, който театроведът Марвин Карлсън често
използва като присъщ на театъра – ghosting, призоваване на духове). Ако не
беше по текст на Шекспир (толкова популярен, обичан и митологизиран),
едно подобно представление би било невъзможно. Близо два века след епохата на Романтизма Шекспир отново се оказва в центъра на театралното
новаторство.

BORDERLINE SHAKESPEARE
Asen Terziev
National Academy for Theatre and Film Arts

This paper is part of a study on drama in the Romantic Age and the connections
between Shakespeare’s works and the dramaturgical quests of the English
Romantics, based also on certain reviews of contemporary Shakespearean
productions. With regard to Romanticism, Shakespeare proved to be behind
the innovative dramaturgical and stage language. Using recent examples of
contemporary theatre and the critically acclaimed staging of Romeo and Juliet
of New York Theatre Company Nature Theater of Oklahoma, an attempt is made
to explore how this dependency is still topical nowadays and how Shakespeare’s
work is a staple of the reforms in and the enriching of the contemporary theatrical
language even today.
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Резюме: През годините на второто десетилетие на ХХI в. сателитните излъчвания на
живо на театрални, оперни и балетни спектакли, на концерти, на изложби, дори на
състезания с видеоигри в киносалоните по цял свят се превръщат в културен феномен,
който изисква своето обяснение. Преди всичко какво представляват тези излъчвания
като артистична практика – те излизат извън традиционните жанрови и видови разделения на изкуствата; те не са кинотворби, нито пък могат да бъдат обяснени просто
като телевизионен театър или сателитна телевизия. Техният хибриден художествен
статус е теоретично предизвикателство. От съществено значение е обстоятелството,
че могат да бъдат излъчвани както на живо, така и като запис. Ако възпроизвеждането им като запис може да се анализира в термините на видеокултурата, то живите
предавания разколебават границата между живо и не-живо представление.Текстът
проследява на емпирично ниво основните театрални и оперни продукции, които се
излъчват на живо по света – продуциращи центрове, художествени творби, жанрови
предпочитания. Основният проблем, който е поставен в текста, е опозицията между
концентрацията на ресурси и артистични сили в няколко световни центъра, от една
страна, и локалния театрален контекст, в който сателитните излъчвания съществуват
редом до местните театрални традиции, от друга. Кои са възможните позитивни и
негативни последствия от това съвместно съжителство? Как те променят и пренареждат социокултурния контекст? Същевременно как се променя самият театрален
език вследствие на конкуренцията между сателитните излъчвания на художествени
творби и традиционните форми на представления?
Ключови думи: сателитни излъчвания на живо, театрални и оперни спектакли, живо
и не-живо представление, жива и медийна култура

През годините на второто десетилетие на ХХI в. сателитните излъчвания
на живо на театрални, оперни и балетни спектакли, на концерти, на изложби, дори на състезания с видеоигри и на конференции с глобална значимост
в киносалоните по цял свят се превръщат в културен феномен, който изисква своето обяснение.
Какво представляват тези излъчвания на живо като социокултурна и артистична практика? Те съчетават няколко вида медии и художествени езици,
ако разграничим каналите на комуникация и принципите на артистична изНиколай Йорданов е завършил „Театрознание“ в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Постъпва в Института за изследване на изкуствата през 1995 г., където е научен сътрудник и до днес. Дългогодишен преподавател в
НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ по „Театрална критика“, „Анализ на спектакъл“, „Теория на представлението“ .
Съ-съставител и редактор на специализираното театрално списание „Homo Ludens“. Куратор и организатор на международния театрален фестивал „Варненско лято“ и на платформата Световен театър в София.
Автор е на книги, студии и на множество статии в специализираните медии по проблемите на драмата,
спектакъла, театралния език, социокултурния контекст и историческото развитие на българския театър.
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разност, съществуващи до този момент в съзнанието ни като различни практики: имаме пърформанс – в най-широкия смисъл на това понятие, случващ се в някакво конкретно време-пространство, заснимането му в реално
време с дигитална техника и неговото излъчване на живо на принципа на
сателитната телевизия и възпроизвеждането му на екран в киносалоните.
Разбира се, съществуват и така наречените „повторения“, които всъщност
симулативно възпроизвеждат излъченото преди това в реално време под
формата на запис на събитието. Ако възпроизвеждането като запис може да
се анализира в термините на видеокултурата, то излъчванията на живо са
истинско предизвикателство както за социокултурния и социопсихологическия анализ на тяхното въздействие върху публиката, така и за теоретичното
прецизиране на границата между живо и не-живо представление.
Водещи в използването на тази техника за разпространение на техните спектакли са големите оперни центрове: Метрополитън опера, Ла скала, Ковънт
гардън, Националната опера в Париж, всяка от които се обръща по различно
време към тази практика. Първото излъчено представление на Метрополитън
опера е „Вълшебната флейта“ на Моцарт през 2006 г., а идеята е на новоназначения директор Питър Гелб. Нека да подчертаем, че това не е разкадровка
на спектакъла в кино- или телевизионно студио, а е заснимане и излъчване по
сателит на представленията с всички рискове на живото предаване. Отначало
излъчванията на Метрополитън опера са предназначени за зрителите в САЩ
и Канада, а днес те се случват в над 3000 киносалона по цял свят. За да се преодолее времевата разлика, за публиките в Европа се излъчват представления
матинета, които започват в 12.00 ч. по обяд в Ню Йорк, а в Европа се приемат в
реално време в европейските часови пояси между 18 и 20 ч. вечерта.
В операта музиката и пеенето са водещите компоненти в спектакъла, а
тяхното техническо въпроизвеждане е въпрос на дълга традиция през целия
ХХ в., трасирана от грамофона, радиото, киното, телевизията, магнетофона,
компактдиска и т.н. Може би затова операта среща по-малко психологически съпротиви да бъде разпространявана по този начин и нейните публики
по правило са по-големи.
Въпреки че и театърът многократно е бил обект на досегашни опити за
неговото техническо възпроизвеждане чрез киното, телевизията, радиото, а
днес и чрез интернет стрийминг, той винаги е формирал нагласи, че неговото възприемане чрез някаква медийна технология е недопустим компромис.
Това разбиране по-скоро е довело до появата на нови художествени форми,
мислими като хибриди, каквито са радиотеатърът, телевизионният или правещият първи крачки днес интернет театър. Но при все това през 2009 г.
Национален театър – Лондон, решава да опита с директното излъчване на
„Федра“ от Расин със знаменитата актриса Хелън Мирън в главната роля.
Това първо излъчване се приема само от 7 кина в Обединеното кралство, които са закупили необходимата сателитна техника и са решили да рискуват с
привличането на нови аудитории. Днес продукциите на „Национален театър
Лондон на живо“ се излъчват в над 1 100 кина по света.
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1. „Вълшебната флейта“ – Моцарт, Метрополитън опера на живо, 2006

В Обединеното кралство може да се наблюдава истински бум през последните няколко години на подобни инициативи: театър „Глобус“ започва
директни излъчвания през 2011 г. с постановката „Добрият край оправя
всичко“ от Шекспир; Кралската Шекспирова компания в Стратфорд предприема тази стъпка през 2013 г. с „Ричард II“; а театралната компания на
Кенет Брана, базирана в Гарик тиътър, прави това с Шекспировата „Зимна
приказка“ с Джуди Денч в края на 2015 г. Извън Националния театър в Лон-

2. „Федра“ – Расин, Национален театър – Лондон, на живо, 2009
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дон при останалите театрални центрове прави впечатление Шекспировият
репертоар, безспорно повлиян от традицията на телевизионните постановки на БиБиСи върху пиесите на великия бард, които бяха и си остават чист
пример за образователен театър. Но продукциите на Национален театър
– Лондон, излъчвани на живо, не само че са върху различна драматургия,
но някои от тях са и копродукции с други театрални центрове: например
„Трамвай желание“ от Тенеси Уилямс, продукция на Янг Вик; „За мишките
и хората“ от Джон Стайнбек, бродуейска продукция, излъчена от Ню Йорк;
„Джон“ – продукция на британската танцова компания DV8 и др.
Наистина говорим засега преди всичко за британски театрални практики,
но е само въпрос на време други продуциращи центрове по света да изберат
този начин за разпространение на своята продукция. Така или иначе зрители от цял свят могат да гледат излъчваните на живо спектакли; в България
се показват по подобен начин постановки на Национален театър – Лондон,
на театър „Глобус“, продукции на Кенет Брана; също и оперните спектакли
на Метрополитън опера, на Ковънт гардън, на Ла скала.
Следователно можем да говорим за нова, дигитална ера в хибридизацията между театралното изкуство и медийните технологии, която непосредствено настъпва и ще предефинира много от досегашните практики – на
създаване, на разпространение и на възприемане на театралните продукции.
Преди да търсим отговорите за последствията от естетическо и социокултурно естество, нека очертаем видимите и предполагаеми промени в обозримо бъдеще в самата театрална практика.
Много от коментаторите на това явление в Обединеното кралство подчертават обстоятелство, че практиката на излъчвания на живо заместват
скъпоструващите и трудно осъществимите технически турнета на Националния театър или на другите големи продукции. Наистина през последните
едно-две десетилетия може да се забележи все по-силното разграничаване
между стационарни и пътуващи спектакли, които още при самото си създаване са мислени както технически, така и естетически в един от двата модуса. Стационарните спектакли разчитат на традиционната сценична техника,
на внушителните декори, на големия артистичен състав; пътуващите – на
адаптирането към нови пространства, на минималистичния декор и изобретателното осветление, на по-камерните и по-мобилни трупи. Презумпцията
е, че дигиталната технология ще направи възможно гледането от милиони зрители на големите спектакли, предназначени досега само за местните
публики. Което е видимо преимущество за хората, които нямат време или
средства, за да пътуват до най-престижните театрални центрове по света,
обикновено базирани в големите метрополии.
Важно е обаче да посочим и другите последствия от този факт. Първо,
големите театри от културните столици на света ще започнат (а и вече са
започнали) да концентрират все повече артистични таланти и ресурси като
продуциращи центрове. Създаваните от тях спектакли, благодарение на новите технологии и по-лесното им разпространение, ще се превръщат все
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3. „Джон“ – танцова компания DV 8, Национален театър – Лондон, на живо, 2014

4. „Хамлет“ – Шекспир, Национален театър – Лондон, на живо, 2015
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повече в истински културни индустрии. Не че сега няма примери за това на
Бродуей или на лондонския Уест енд, където отделни хитове се задържат на
сцената години наред и се играят пред многобройна публика. Но с възможността за привличане на многомилионна аудитория тази тенденция ще се
разраства все повече. Красноречиви примери за поканата на звездни екипи в
продукциите на NT Live са: „Франкенщайн“, режисиран от известния филмов режисьор Дани Бойл и с участието на Бенедикт Къмбърбач като актьор,
а в „Хамлет“ отново Къмбърбач е в главната роля, сценографията е на известната артдизайнерка Ес Девлин, консултант по движенческата партитура
на актьорите е култовият хореограф и танцьор Сиди Ларби Черкаои и т.н.
В продукциите на Метрополитън опера виждаме интернационални звездни
постановъчни и изпълнителски екипи, в които са събрани артисти от цял
свят. В „Отело“ на Верди например ролята на Дездемона се изпълнява от
българската оперна певица Соня Йончева.
И второ, тази концентрация на художествен и финансов потенциал ще
създаде конкуренция, която пряко ще доведе до проблеми при привличането
на местната публика от останалите театрални компании. Както многократно се почва в различни коментари: кой зрител би отишъл да гледа същото
заглавие в своя местен театър, ако преди това го е гледал в киносалона с
възможно най-добрите актьори в главните роли? Разбира се, съществува и
схващането, че предлагането на качествена художествена продукция само
повишава интереса към нейното търсене, но все пак това не може да става до безкрайност, а и разликите в художественото качество ще бъдат очевидни, най-малкото защото не може местният театър или опера да поканят
за кастинг за своите спектакли най-добрите световни артисти. Факт е, че
театралните и оперните продукции се излъчват на живо не в други театри
и опери, а в киносалоните, не само заради наличната техника, а и защото
всеки директор на театър би ги възприел като заплашителна конкуренция за
своя собствен репертоар.
Независимо от тези констатации, този процес не може да бъде спрян по
никакъв начин. Следователно трябва да бъде осмислен като исторически
преход от аналоговата към дигиталната епоха и от местния към глобалния
културен пазар. Страховете и предразсъдъците би следвало да отстъпят
пред рационалния анализ на ситуацията и креативните решения.
Преди всичко, трябва да изоставим традиционната опозиция между жива
и медийна култура – опозицията, която ни завеща ХХ в., натоварвайки я с
естетически и с идеологически предразсъдъци. Както твърди Филип Аусландер, понятието за живо представление съществува от времето, когато се
появяват техниките за записване; преди това то просто е лишено от смисъл1.
Освен всичко друго, разделението между живата и медийната култура се
оказа и теоретически непрецизно. (Аусландер: „Подобно на живите представления, електронните и фотографски медии могат да бъдат смислено
Аусландер, Ф. Онтология срещу история: разликите между живото и медийното. – Homo
Ludens, 2005, № 11, 80-88 [превод А. Терзиев от “The 1997 Performance Studies Conference”].
1
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описани като участващи в онтологията на изчезващото, приписвана на живото представление, и могат да бъдат употребени за преживяване на ефимерното. Както киното и телевизията, така и театърът може да се ползва
като масмедия.“2)
После, трябва да признаем очевидните предимства на излъчваните на
живо театрални спектакли – освен тяхната лесна достъпност, при тях съществува близкият план на заснимане, което добавя преимуществата на киноезика, поднесени достатъчно ненатрапчиво, без т.нар. субективна камера и
паралелен, метафоричен или повествователен монтаж; всичко това е придружено с допълнителна информация за спектакъла и интервюта с творците
по време на антракта, да не говорим за неописуемото зрителско преживяване, че е част от случването на културно събитие, което се гледа по едно и
също време от милиони хора, почитатели на театъра, автора, актьорите и т.н.
В същото време трябва ясно да посочим и какво не могат да ни дадат тези
излъчвания на живо: те не могат да ни покажат нашите автори и проблеми
(местните, регионалните, националните), както и не могат да представляват
какъвто и да било художествен риск (поради огромните инвестиции, направени в тях, и поради таргетирането на много широки публики). Навярно
именно към запълването на тези липси ще се ориентират местните театрални центрове, пътуващите трупи и алтернативните практики. Тъкмо защото
продукциите, излъчвани на живо, залагат на звездите и суперпрофесионализма, другите театрални спектакли, продължаващи да работят по традиционния начин, ще разчитат на откриването на нови автори и артисти, на нови
художествени практики, на нови подходи към своите публики.
Всъщност това е нова дистинкция в художествените практики в сферата
на сценичните изкуства. Но за нея не бива да мислим в термините на бедния (ала Гротовски) срещу комерсиалния театър или на минимализма срещу
спектакуларността на сцената – за ХХ в. това бяха взаимоизключващи се
опозиции.
Обобщавайки историческия опит на театрална Европа, Кристофър Балмe3
обръща внимание на търсената специфика на сценичния език и настояването
за уникалността му спрямо другите изкуства и медии. Той посочва огромното
влияние, което оказва върху европейското естетическо мислене още прословутият Лесингов „Лаокоон. Или за границите на живописта и поезията“ (1766),
„... привилегироващ критериите на различието и разграничението вместо
тези на аналогията и размяната. Последствията от този възглед продължават
и до днес, представлявайки един от основните стълбове на модернизма“4.
Но очевидно в съвременната културна ситуация тъкмо пресичането на
границите и смесването на езиците движат развитието на изкуствата. Сателитните излъчвания на спектакли са безспорно манифестация на хибридност и мултижанровост – определящи характеристики за артистичните
Пак там, с. 87.
Balme, C. The Cambridge Introduction to Theatre Studies. UK, Cambridge University Press, 2008.
4
Пак там, с. 199.
2
3
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практики днес.
Въпросът, който ме вълнува относно обозримото бъдеще на театъра, не
е свързан със запазването на „чистота“ на неговия художествен език – в
крайна сметка сцената е била винаги зависима от развитието на техниката и
технологиите – а се отнася по-скоро към политическите аспекти на новото
естетическо съжителство. Дали богатите, известните, суперпрофесионалистите, въоръжени с най-новите технологии, няма да се превърнат рано или
късно в мейнстрийм, който ще събужда все по-голяма нетърпимост и съпротива сред по-бедните, по-непопулярните, просто способните, но лишени от
звездна слава артисти? И най-интересният аспект от този въпрос: дали тази
съпротива няма да роди някакъв нов вид художествен авангард?

SATELLITE BROADCASTS OF
PERFORMANCES: HOW THEY CHANGE THE
THEATRICAL LANDSCAPE
Nikolay Yordanov
Institute of Art Studies

In the second decade of the twenty-first century, live broadcasting of
dramatic, ballet and operatic productions, of concerts, exhibitions and even of
video games competitions at picture houses across the world have evolved into
a cultural phenomenon calling for explanation. First of all, what are in fact these
broadcasts in terms of art practices, going beyond the traditional art forms and
genre divisions; being neither motion pictures nor explainable simply as televised
theatricals or satellite TV broadcasts? Their hybrid art status poses a theoretical
challenge. The fact that these may be broadcast, both live or recorded, is vital. If
their screening as recordings can be analysed in terms of video culture, then their
live broadcasts blur the lines between live and non-live performances.
The text traces empirically the major theatrical and operatic productions
broadcast live across the world: production centres, artworks, genre choices.
The major issue brought up in the article, is the opposition between the
concentration of resources and artistic strengths in several world centres, on the
one hand, and the local theatrical context in which satellite broadcasting exists
along with the local theatrical traditions, on the other. What are the positive and
negative outcomes of such coexistence? How do they change and rearrange the
socio-cultural context? How does the very theatrical language change in the
process as a result of the competition between satellite broadcasting and the
traditional forms of presenting such productions?
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TRANSFORMATION OF THEATRE TODAY
(CHANGING COMMUNICATION SKILLS AND
ITS FUTURE)
Senem Cevher

Bahcesehir University, Istanbul
senemcevher@gmail.com
Summary: The very first ideas on theatre have appeared on the Vth and VIth century B.C.
in Athens. Aristotle, in his systematic work “Poetics”, has described some of the rules of
theatre such as rule of “three union rule” (the event-space-time unity) and catharsis. And
also he mentioned that the main character should be superior to the ordinary average person. For example, the main character should be virtuous. According to him, otherwise, the
audience would find it as just an ordinary case and would not be able to feel “catharsis” and
as a result he/she could get upset. This study is exploring the changes in interpersonal communication skills today, the increase in the use of technology in daily life, and its possible
effects on both acting and writing. It explains how the rules have to be changed in theatre
and argue that the characters are getting similar to the average and the catharsis is not as
important as in the past.
Key words: communication, character, transformation

Throughout the years, the theatre, as a discipline, has changed and all of its
dimensions have gained a new meaning. In the light of historical developmental stages, we will consider how the transformation in cultural habits, personal
needs, social perception and communicational skills have affected theatre. The
aim of this brief review is to have a discussion the necessity for multi-disciplinary
study and the essential requirements of the theatre in the future, via understanding
of the changes in communicational skills today.
At the 5th and 6th century B.C., the very first ideas on theatre have appeared
in Athens. According to Aristotle, art is an imitation of nature. In his systematic
work “Poetics”, for a better imitation, he put an emphasis on some of the main
rules of theatre by describing them. For example, the event-space-time unity,
which is also called “three union rule”, should be embodied. He suggested that,
catharsis is also one of the important factors in theater. Furthermore, for him, catharsis can only be realized through the main character. Therefore, he mentioned
Senem Cevher was born in 1982. She participated in Izmir Municipality Theatre and Izmir Youth Theatre
when she was at high school. She studied at Yeditepe University Fine Arts Faculty Theatre Acting Department
in 2005. After graduation, she worked at Amsterdam Theatre Rast, Istanbul Tiyatro Oyunevi, Ahsap Cerceve
Puppet Theatre and Istanbul National Theatre. In 2011, she graduated from Bahcesehir University Acting Department Master Degree Programme and now she works at Bahcesehir University as a lecturer. And also she is
a student at 9 Eylul University Fine Arts Faculty Theatre Department PhD Programme and Sofia National Academy Theatre Film Arts Theatre Directing Specialization Programme. She translated the texts of Jeton Neziraj,
Edward Bond, Simona Semevic, Lia Karavia, Stefan Capaliku and Ilir Gjocaj.
Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017
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that the main character should always be superior to the ordinary, average person.
For example, the main character should be virtuous. According to him, otherwise,
the audience would find it as just an ordinary case and would not be able to feel
“catharsis” and as a result she/he could get upset.
In Ancient Theatre, tragedy consists of three main stages:
First Stage: Stimulation of the hamartia
Second Stage: Anagnorisis
Third Stage: Catastrophe
The last part of a tragedy has also some restrictive rules. The happy end is not
permitted. At the end of the story, the characters can either die or suffer from being alive. Moreover, for the characters, being alive is worse than death, because
they should see their beloved one’s suffering or death.
In ancient Roman Theatre, we can also find territories about the characters.
There are also some instructions about how the costumes should be designed. For
instance, the actors who wear white costumes are happy, on the other hand, dark
means unhappy. Purple color reflects rich person, whereas prostitutes wear green
costumes.
Until today, as we see in the developmental stages in the theater, all disciplines
have gained new meanings throughout the time. Beginning with 1789, liberty
became much more important. In the 19th century, the concept of individual has
been recognized and examined. Personal attitudes have begun to be taken into
the account, rather than the societal movements. People have been perceived as
individuals, than part of a group. Sub-disciplines of psychology, such as human
relations and communication have gained a vivid importance.
Teaching in the theater has also been transformed from general to detail. Personal characteristics of the main characters and costumes have become similar to
ordinary person.
Psychological knowledge and communicational skills are deeply rooted in
theatre. Communication generally requires a sender, where we can match it with
holistically the theater itself. In order to communicate, a receiver is also required
and we can take it as the audience.
Furthermore, as a discipline, the skills in theatre, both the text and the subtext
with its all futures can be explained with communication skills. In general we can
match terminologies in both disciplines and formulate them as:
verbal communication = the text
nonverbal communication = the subtext
facial expression = mimic
body movement = gestus and gesture
Moreover, some of the elements like voice and its tone and its intonation have
completely the same terminology.
In theatre, verbal communication consists of words which are spoken by
the characters/actors. That’s the verbal communication. And also there are
some written notes which we called as stage directions. Besides this, actor and
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1. Poster of “Kalpak” by Vera Kissel, directed
by Atilla Sendil and Senem Cevher, Istanbul
National Theatre, 2013/14

director create a new world on the stage. This is not written anywhere, they create
nonverbally. That’s the nonverbal communication.
We can match and formulate the skills of communication in theatre, as
mentioned below:
sender = actor
receiver = audience
messenger = the message/topic of the text
channel of communication = stage/costume/light design, sound effects etc.
Hargie1 et al mentioned that the words or language used play only a small part
in conveying any message. Meaning is also communicated by the following:
Tone of voice, intonation, speed, and volume;
Postures, body movements, and gestures;
Facial expressions;
Use of touch.
Nowadays, because of the use of technology, such as computers, cell phones,
the style and type of communication have changed. The life expectancy of peo1

Hargie, O. The Handbook of Communication Skills. United Kingdom: Psychology Press, 1997.
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2. Scene from “Kalpak” by Vera Kissel, directed by Atilla Sendil and Senem Cevher, Istanbul National
Theatre, 2013/14

ple, way of living, habits of daily life have changed dramatically. Behaviors and
attitudes have been effected from less time. Today, how we say is much more
important than what we say. It is even obivous in the text. While using short
messages, the emoji is preferred to express the emotional context. People do not
waste time with long verbal messages. Short sentences are preferred within the
communication.
The same situation applies to the scene. The text is not written as 5 stages like
the period during Romantic Movement and Realistic Movement. Because the audience has no patience to watch a play which is too long.
If I were to give you an example from my own country, Turkey, the audience
call the box-office before buying theatre tickets and ask how long the performance
will take. If a play consists of only one act, then it could be a reason for them to
buy a ticket.
In the process of communication, the message is to be sent, passed and transferred from one person to another person: from someone to another one. Although
that sounds easy and simple, the meaning perceived by the receiver may appeared
to be different from the sender’s message.
Because as a human, we can say one sentence with many different ways. And
it is also same for the stage. As an actor, we can say the writers’ sentences with
many different subtexts. At this moment, it should be stressed out the importance
of the perception and interpretation of the text by the actor and the director. The
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3. Scene from “Kalpak” by Vera Kissel, directed by Atilla Sendil and Senem Cevher, Istanbul National
Theatre, 2013/14

author is the same author, the sentence is the same sentence, but there are different meanings. Because the relationship between director and author is different
than the relationship between author and actor. That’s why there are hundreds of
different Nina, Don Juan, Keşanlı Ali and Hamlet in the world.
Chekhov technique functions on the basis of a fundamental premise: a character is nothing but words on a page. In other words, assuming that the play is
well-written and the characters are crafted in a psychologically sound manner,
what is presented to the audience is not the character’s psychology, but the actor’s
incorporation of that fictional psychology into his own2.
“Moments!” Moments have become even more important in today’s theatre.
Here, I am mentioning about the “living” and “real” moments. We live very fast,
so that we do not pay attention to anything at all, and we forget the “moments”. A
few years ago, I better understood the importance of the moments in the theatre
when I started to translate the texts of several authors. When we remove out the
moments from the text there is not anything left. The texts are getting shorter and
shorter. Because, we prefer to waste or kill time on the social media instead of
talking.
The actor can make memorization easier, but harder to play. Now, the new
Zinder, D. Body Voice Imagination: ImageWork Training and the Chekhov Technique. New York:
Routledge, 2009.
2
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texts consist of compressed scenes. For example, in the text written by Vera Kissel, Kalpak, the character Martha takes a Russian soldier as a refuge in her house
and kills him and then starts to drink his soup. And, all these happen in the same
scene in a very short time. The actor is obliged to reflect the situation. Of course,
at the same time, she/he should not forget to act “the moments”. Shortly, in today’s theater, perception of the audience and feelings of “catharsis” and “moments” are evolved/ changed. The characters are almost ordinary. Because, now
we are all alike. We do not have tragedies like Oedipus the King. On the other
hand, we are suffering from other tragedies, but I am not sure to call them as real
tragedies.
This study is exploring the changes in interpersonal communication skills today, the increase in the use of technology in daily life, and their possible effects
on both acting and writing. It explains how the rules have to be changed in theatre
and argue that the characters are getting similar to the average and the catharsis is
not as important as in the past.

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ТЕАТЪРА ДНЕС

(НЕГОВИТЕ ПРОМЕНЯЩИ СЕ КОМУНИКАЦИОННИ
СТРАТЕГИИ И БЪДЕЩЕТО МУ)

Сенем Чевхер

Университет Бахчешехир, Истанбул

Първоначалното разбиране за театър възниква в Атина през V–VI в.
пр.н.е. Аристотел в своя систематичен труд „Поетика“ регламентира някои
от правилата на театъра като „триединство“ (време, място и действие) и „катарзис“. Той отбелязва също така, че главният герой трябва да превъзхожда обикновения човек. Например той трябва да бъде добродетелен. Според него в противен случай публиката би възприела произведението като
най-обикновена случка, не би била в състояние да преживее катарзис и в
резултат на това да се смути. Проучването изследва промените, настъпили в
уменията за междуличностното общуване в наши дни, усиленото навлизане
на технологиите във всекидневния живот и евентуалното им влияние върху
актьорската игра и драматургията. Обяснява се как трябва да се променят
правилата в театъра, като се твърди, че героите все повече заприличват на
обикновения човек, а катарзисът не е от същото значение като в миналото.
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ПОСТЕМИГРАНТСКИЯТ ПРОБЛЕМ.
ОБЕЩАНИЕТО НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА
СИТУАЦИЯ В РАЗПАДАНЕТО
НА БЛОКОВЕТЕ – ИЛЮЗИИ И
ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА БЪЛГАРСКИ
КОМПОЗИТОРИ
Ангелина Петрова

Институт за изследване на изкуствата
Национална музикална академия „П. Владигеров”
angelinapetrov@abv.bg
Резюме: След 2000-та година културните пространства на постмодерното при авторите
от български произход вече не се свързват с фолклорно-автентично цитиране и влияния. Някои актуални и доста активни автори от български произход създават ярки творби и кариерно се поставят доста добре в редица форуми за съвременна музика (Wien
Modern, Randspiele, ISCM world music days и др.). Сред тях са Владимир Панчев и Симеон Пиронков-младши, живеещи в Австрия, Адриан Павлов, пребиваващ в Германия,
Адриан Первазов, установил се в САЩ, и Драгомир Йосифов, който живее в България.
Поради оригиналните прочити на неоавангардното и постмодерното в творчеството
си тези автори оставят ярки впечатления в основните форуми за съвременна музика в
Австрия и Германия. Тъкмо автори като С. Пиронков и А. Павлов вече не се възприемат
и самооценяват чрез проблема „емигриране“ – те са автентични автори в съвременната
ситуация на Западна Европа. Настоящият текст ще изследва какъв е статусът на идеите
им в постсериалното и неоавангардното и какъв ефект има в концептите им своеобразното оразмеряване с българския модернизъм. Вписваният и неафиширан интерес към
модернистичното – пряка проекция на българския „вътрешно емигрирал“ затворен модернизъм и модерните очертания на композиционната практика и изборът на авторите
е съществена насока от българското ново творчество.
Ключови думи: интеркултурен проект, източноевропейски композитори в емиграция, модерност, постмодерност, вътрешна и реална емиграция, постсериално, неоавангардно, композиторска практика.

Границата на идеята за вписване и/или директна емиграция на представителите на източноевропейската Нова музика е свързана с разпадането на
политическата блокова система през 90-те. Според Хоми Баба в този период
Ангелина Петрова е проф. д-р в Института за изследване на изкуствата и в Националната музикална
академия „Проф. П. Владигеров”. Автор е на три монографии и над 60 научни статии и студии по музика
на ХХ в., музикална херменевтика, музикална психология, теория на модерната и постмодерна композиция, българска музика, естетика и философия в музиката на ХХ в., полифония, изследване на музикалното възприятие. Специализира в Института по музикознание при Виенския университет (1997). Носител
е на наградите „Книга на годината 2014” за монографията Когнитивни подходи към музикалния слух и
музикалната памет (2014) и „Кристална лира” за критика и публицистика на Съюза на българските
музикални и танцови дейци (2016).
Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017
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се откроява „важността на хибридните моменти при политическите промени. Трансформационната сила на промените тук лежи в отново-артикулирането или отново-превеждането на елементите, които не са идентични
един-с-друг, като поставят под въпрос понятията и териториите“1. Началото
на постколониалната ситуация съвпада с емиграция или преселване на немалко български композитори, най-вече ангажиран с направленията на поставангарда и Новата музика, двама от които (Божидар Спасов и Владимир
Панчев) близки до средите на руския и съветския авангард от 80-те. Сред
емигриращите източноевропейски фигури в музикалното творчество има
такива като Алфред Шнитке, Щефан Николеску и др. Те са различни като
реализация, функциониране и поетика, но във всички случаи стоят в общ
контекст на вписване в постмодерните хоризонти на Новата музика.
Още преди да емигрират, източноевропейските представители на Новата
музика изразяват идеята за плуралност. Шнитке, чиято поетика е рефлексия
върху колажното (той сам я конструира като полистилистика), се самоопределя чрез: „Идеята за смесване на различни времена и епохи в една композиция, която... произвежда един непрекъснат, отворен и безкраен процес“2.
Така е и с Николеску и неговите експерименти с микрополифония и модални
типове структури. В по-голямата си част представителите на поставангарда
и постмодерна от Източна Европа се противопоставят на „автентичната“
или монолитна парадигма на западноевропейския неоавангард след 90-те.
Те са критикувани за това от основните фигури, които установяват неоавангарда и са в същото време привърженици на традицията на сериализъм като
Хелмут Лахенман. Според него: „Може... през 60-те да говорим за времена на реставрация, а през 70-те – на стагнация. Характерни са формите на
хепънинг, импровизации, както и... симфоничният блясък на структурноакадемичните сонористи от полската школа...“3. Последният определя
версиите на сонористика, колажност и пр., проникващи от Източна Европа
като отстъпление, дори кич.
След 90-те темата на емигрирането или преноса на източноевропейската
парадигма на неомодерното с нейната хибридност и отношение към фолклора към Западна Европа е възможна само на територията на интеркултурната композиция. При емиграцията на авторите се откроява особен фон:
дисхармоничен сблъсък на източноевропейската поставангардност, която се
стреми да пречупи – или обратно, да адаптира – рефлексиите си в радикалната културна среда. В края на 90-те така се установява особен вид интеркултурна композиция, свързана и с български автори като Спасов и Панчев.
Един много типичен пример за тези интеркултурни търсения е пиесата на Божидар Спасов „Фиато континуо“. В средата на 90-те в този негов
цикъл се откроява интеркултурна идея, която има черти на постмодерното
1
2
3

Bhabha, H. Die verortung der Kultur. Stuttgart, 2003, S. 42.
Kostakeva, M. In Strom der Zeiten und Welten. Stuttgart, 1994, S. 39.
Lachenmann, H. Musik als existenzieller Erfahrung. Mainz, Breitkopf und Haertel, 1996, S. 124.
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и хибридното. По този повод авторът е споделил: „Във всичките си творби
от Германия... отивам към проблема за съотношението на Изтока и Запада и
за всички езици, култури и какво ли не още, които хем уж искат да съжителстват мирно помежду си, хем между тях има много големи недоразумения
и неразбиране“4. Той определено тръгва от близостта/единството с неоаван-

гардния модел на Русия и напрегнато търси преобразяване при емигрирането си в Германия.
Интеркултурната композиция, създавана от Божидар Спасов, търси поскоро неоавангардна идентичност – тя е технически деконструктивна, знаково многостранна и играе с елементите на „преводимо/непреводимо“ в
крайна, неомодерна звучност. Подобен е и Владимир Панчев с невероятно
4

Интервю на А. Петрова с Б. Спасов, 2002.
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ярката и сюрреалистична сплав от символи в своя вариант на интеркултурната композиция.
Все пак идеята за хибридната и интеркултурната композиция, създавана
от български автори, така важна през 90-те, както и коментарът на емигрантския проблем при взаимодействието на културите са възможни дотогава,
докато отзвучава напрежението и взаимната рефлексия между разделените
преди 90-те Източна и Западна Европа. След описвания период интеркултурната знаковост все повече излиза от обсега на постмодерните, хибридни
рефлексии от края на 90-те.
Промени в реализацията на форумите за нова музика след 2000 – отпадане на интеркултурния проект
Ситуацията през ХХI в. може да се определи повече от всякога като гра-
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нична. Манкопф посочва: „Музиката на ХХI в. е белязана от неограничен
стилов плурализъм, който не е в смисъла на коекзистенция на различните
стилове, както е в интеркултурната композиция, а в смисъла на принципната
употребимост на всички исторически, географски и функционални типове
музика“5. Откроява се разделение между комерсиален модел и индивидуална и/или неомодернистична рефлексия. Определено вече любопитството
към повече или по-малко „екзотични“ идеи, свързани с фолклор, автентични музикални практики и пр., при това непознати в Европа, избледнява. Някои автори не приемат например комерсиалния модел на интеркултурност
според Симеон Пиронков-син: „В интеркултурализма седи опасността... да
се получи един вид „музикален туризъм“6.
Комерсиалните и елитарните форми на интеркултурно творчество, особено на създаваното от емигранти от български произход, са много различни. Също и в теорията на литературата оценките на „смесващи се култури“, но когато вече няма „строго лагерно разделение“, са доста неравни
и сложни под формата на разделяне на комерсиални и елитарни форми на
интеркултурното писане в ХХI в. Например литературният критик Милена
Кирова реагира остро към писатели като Д. Гинев („Ангелски езици“). Тя
обявява, че: „Литературата, която предлага „български тоталитаризъм“ на
чужда публика... замества стремежа към аналитизъм, критическа авторефлексия и психологическа задълбоченост с приспособяване към пазарната
конюнктура“7. Д. Гинев не е комерсиален писател, а критическите оценки
все още нямат особено историческа дистанция спрямо явленията на интеркултурното.
Според някои композитори обаче необходимостта от рефлексия означава
в крайна сметка по-плътна връзка с неомодерните форми на деконструиране
на езика. Това е изказано например от Симеон Пиронков-младши, който посочва, че: „От много време става дума за това да се композира музика, която
не е изпълнена със спомени, а става дума за това да се кодира по нов начин паметта. Политически релевантната музика трябва да има идентичност,
която да придаде на актуалността.“8 Границата на 2000-та се свързва с два
особено необходими момента: необходимостта от рефлексия и авторефлексия в интеркултурни граници, от една страна, и от друга, все пак попадането
във фокуса на определена конюнктура, търсенето на по-достъпни за новия
пазар образи.
Ситуацията на музикалните публики в началото на ХХI в. израства на
основата на тотална глобалност на формите и на натиск и конфликт между
тоналната масова култура и неоавангардната нова музика. Манкопф коментира натиска на масовата култура в нейните музикални знаци: „Магическото число 2000 не отбелязва началото на новото, а продължаването на едно
Mahnkopf, C.-S. Die Musik des 21. Jahrhunderts. – In&Sinn und Form, 2000, N 1, S. 124.
Pironkov, S. Figur und Dramaturgie. simeonpironkoff.gmxhome.de.
7
Кирова, М. Литературата през ХХI век. liternet.bg/publish2/mkirova
8
Pironkoff, S. Op.cit.
5
6
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второ столетие, което е свързано с европейската музика, и само тук има
своята история, еволюция под въздействието на глобалния империализъм,
който обхваща другите култури, без да им дава алтернатива. Под неговия
знак музиката от Средна Европа до Русия и от Япония до САЩ е европейска. Worldmusik остава един вид илюзия или вид продукт в звукозаписната
индустрия.“9 Манкопф е доста мрачен, когато посочва, че глобалното образование и форми на културата предизвикват огромна продукция на музика, но „в рамките на богатството се набелязва увеличаваща се духовна
празнота“10. Ситуацията в началото на ХХI в. следователно говори за: (1)
изчерпване на взаимното напрежение между източно/западноевропейски
поставангард от втората половина на ХХ в.; (2) умора и комерсиализиране
на етническото и интеркултурната композиция и (3) поява на деконструкция
в езиковите форми и варианти.
Коментира се скъсването с постмодерното “anything goes” и отново
същият автор прокламира необходимостта от парадигма на деконструктивната музика, наследяваща и рефлектираща авангардния и постмодерен музикален опит: „След примата на звука отново се търси опората
върху музикалния дискурс, неговата противоположност. Отново се търси
размисълът върха това, което се нарича музикална морфология. Ако
една подобна конструктивно композирана музика се противопоставя на
непосредствеността на семантиката, тогава музикалният дискурс може да
бъде наречен деконструктивен.“11
Настоящият текст коментира различността на по-млади автори от
български произход, които обаче вече не стоят в парадигмата на „преход–
емигриране“, странят от комерсиалните форми на етническото и търсят
персоналния, индивидуален „участък“, в който да отвоюват своята
деконструктивистка рефлексия в контекста на формите за Нова музика в
Западна Европа.
Автори след 2000-та – Симеон Пиронков-син, Драгомир Йосифов и
Адриан Павлов
Манкопф посочва, че след 2000-та винаги имаме самотен или индивидуален избор на рефлексия спрямо актуалната продукция: „От протагонистите
на раннния ХХI в. можем да очакваме: протест срещу самотността, който
напомня на това, което е изтласкано от културния пазар, солитер, който
търси звуков свят, неизмислен дотогава, и защитниците на конструктивното
мислене, положено върху универсалността на рационалността – това е
комплексизмът“12. През второто десетилетие българските автори в емиграция
изследват полетата на новата музика в Германия от малко променена
гледна точка. Те не попадат в полето на комплексизма, но определено
Mahnkopf, K.-S. Op. cit., S. 132.
Ibid., S. 133.
11
Ibid.
12
Ibid., S. 131.
9

10
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търсят индивидуалната или дори самотна позиция на деконструиране на
поставангардния и постмодерен опит. Тук могат да се приведат опуси на
Драгомир Йосифов, Адриан Павлов, Симеон Пиронков-син, представени в
Австрия и Германия.
Пътищата на Симен Пиронков-син, на Адриан Павлов и Драгомир
Йосифов имат нещо общо: те се отблъскват от формулата на връзка с
традицията на новата музика у нас и напрегнато търсят иновативен, свой
и също може би „самотен път“, индивидуална пътека на рефлексия и
авторефлексия върху „втория аванагард“ – т.е. те са особена, индивидуалнокритическа рефлексия на авангардните езици и писане, с отношение към
фротажа при С. Пиронков и съответно към микротоналитета и сериалността
при А. Павлов.
Първият автор, който разглеждам и след 2000 г., е Симеон Пиронковсин – условието на индивидуалния избор при него представлява идеята
за пречупване/рефлексия на звуково-първичното, звукът като материя,
основа и на автономно-конструктивното. Неговата пиеса “Départs imprévus”
(непредвидими заминавания) представя идея за задълбочаване на звуковопредметната и звуково-комплексната страна на композицията. Според
автора: „Заглавието символизира начало, начална гара, затова е “Départs
imprévus”, „непредвидими заминавания“ – във всеки момент има отворен
хоризонт, към който можеш да тръгнеш“13. Деконструирането е на няколко
равнища: интеркултурната идея за смесване на инструментариум, скали и
пр. между Изток и Запад тук рефлектира в източни инструменти и скали,

13

Pironkoff, S. Op.cit.
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смесени с комплекси от Клод Дебюси – и се рефлектира звуково и автономно-конструктивно. Тук и двата елемента на деконструктивната композиция
– метафората на комплексната рефлексия на тоновите комплекси и музикалното време, от една страна, и звуково-неразпознаваемото разграждане (звуковата деконструкция), от друга, взаимодействат, за да се получи един вид
„отглас“ на интеркултурното. Индивидуалният избор на Симеон Пиронковсин в композицията след 2000-та година е малко „встрани“ от всеобщия апел
на комплексизма и пр., но е индивидуален, особен и звуково-чувствителен.
Общата тенденция след 2000-та е индивидуалната автономна рефлексия
на авторите към различни пластове: сериалното, комплексизма. Българските автори във възрастта 40-50 години изследват свои хоризонти на деконструктивното, избирайки звукови или материални аспекти на композицията.
Такъв е проектът на Драгомир Йосифов, озаглавен “Opera instabile... Voci
invisibili”, в който имаме рефлексия, която пренебрегва конструктивното:
„Пълното пренебрегване на конструкцията за сметка на „палпацията“ на освободените звуци, които са колкото реални, толкова и имагинерни. Бленувах
за пренасяне на опита на имагинерните и негативни числа в сферата на звука, също и за менделеева таблица на звуците – променливи, мистериозни,
в свободни полета“. Творбата е поръчана от Ensemble recherché. Този тип
„тиха музика“ и особена рефексия, както авторът я нарича „утопия“, е заявена като „реакция на дистанция“ от комплексизма. Тя е твърде своеобразна и
съответно свързана с деконструирането в съвременната Нова музика.
Сред непредставяните досега у нас автори, които творят в Германия, е
Адриан Павлов, който се афишира чрез връзката си с Лазар Николов и традицията на Новата музика у нас и в Германия. Връзката с традицията на Новата
музика у нас той подчертава в творчеството си чрез ярката и радикална „Приспивна 2“, посветена на Лазар Николов, която е деконструиране на комплекси
от Симфония № 4 на Лазар Николов. Според автора „цитатното“ се рефлектира, първо, като „агрегатно състояние с хармонични комплекси на фрагментиран цитат от Симфония № 4 на Лазар Николов“, а след това елементите
на цитата се разпадат в тъканта на все по-малки мелодически ядра. Адриан
Павлов е като че ли най-последователно близък до сериалното, той включва в
проекта си и съпоставяне на темперирани и нетемперирани звучности.
Самият композитор интерпретира проектите си във фокуса на съпоставяне на сериално-конструктивно и нетемперирано. Такъв е проектът на Втори
струнен квартет на Павлов, който поставя „край на един период на строга
композиция в рамките на четвърттонова „темперация“14. Интригуващ и симптоматичен е неговият Първи етюд за пиано, в който „камбанният мотив от
Рилския манастир“ е деконструиран в създаване на нов звуков механизъм и
със средствата на конструктивно-сериалното. Потърсена е рефексия и към
звуковостта (в случая камбанна, нетемперирана, знакова в българската култура също), и към дванадесеттоновостта с индивидуална морфология на
14

Разговор на А. Петрова с А. Павлов, 2016.
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композицията и специфика на инструменталното.
Всъщност приключването на „емигрантската вълна“, както и на проектите, в които интеркултурното е на повърхността, а също и отдалечаването от
сравнително по-близките до популярното и комерсиалното интеркултурни
проекти от редица автори от български произход прави проблема трудно обозрим. Става дума и за автори, които експериментират и търсят, но е доста
трудно да се намерят лидерски фигури и категории. Липсва и диалог с авторите, работещи в България, които интерпретират и създават актуална нова музика. На музиколозите особено им липсва информацията и актуалната представа за контекста и позицията на авторите от български произход и тяхното
развитие. Като че ли те сами, и то много инцидентно, се самопредставят и
пред българската публика, но това е една много „занемарена“, некомерсиална
практика, която не носи напрегнатост и енергия, която не създава дори и бегла
представа. Опитите на композитори от български произход са строго индивидуални, а тези, които представям, са извън наложилите се общи тенденции
(като комплексизма), като все пак в тях поради самотността и индивидуалния
избор се открояват ярки и нестандартни решения.

A POST-EMIGRATORY ISSUE. THE
PROMISES OF THE INTERCULTURAL
SITUATION IN THE DISSOLUTION OF BLOCS:
BULGARIAN COMPOSERS’ ILLUSIONS AND
INTERPRETATIONS
Angelina Petrova
Institute of Art Studies
National Academy of Music

Following 2000, the cultural spaces of postmodernity when it comes to
authors of Bulgarian extraction is no longer associated with folk-authentic citing
and influences. Some important and quite active authors of Bulgarian extraction
such as Vladimir Panchev and Simeon Pironkov Jr (Austria); Adrian Pavlov
(Germany); Adrian Pervazov (USA) and Dimiter Yosifov (Bulgaria) compose
brilliant pieces and position themselves very well in terms of their career path at a
number of contemporary music events such as Wien Modern, Randspiele, ISCM
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World Music Days, etc. Due to the ingenious interpretations of the neo-avantgarde and the post-modern in their work these authors make a vivid impression
at the major contemporary music events held in Austria and Germany. It is such
authors as Simeon Pironkov Jr and Adrian Pavlov who are no longer deemed
to be migrants or self-evaluating themselves through the emigratory issue, but
rather they are authentic authors in Western Europe’s contemporary situation.
This paper explores the status of their ideas in the neo-avant-garde and the postmodern and the effect of their measuring of a kind against Bulgarian modernism
on their concepts. A major line of Bulgarian new pieces is the fitted-into and kept
under the radar interest in the modernistic, which is a direct projection of the
closed Bulgarian modernism of the ‘inner emigration’ and the modern contours
of compositional practice and authorial choices.
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„ТОЛКОВА БЛИЗО, ТОЛКОВА ДАЛЕЧЕ“ –
ГЛОБАЛНИ НОМАДИ У ДОМА
Ния Табакова, Мила Старейшинска-Ангелова
Куратори на изложбата „Толкова близо, толкова далече“
niatabakova@gmail.com; milastareyshinska@gmail.com

Резюме: Докладът „Толкова близо, толкова далече“: глобални номади у дома“ има за
цел да представи автори, чието творчество се свързва с понятието глобални номади
в контекста на едноименната изложба „Толкова близо, толкова далече“. Изложбата е
ежегодно събитие, представящо творчеството на съвременни български художници,
които живеят и творят в чужбина, и се организира от 2012 г. насам в Национален
дворец на културата, София. Изложбата „Толкова близо, толкова далече“ в същината
си представлява панорама на съвременните течения в изобразителното изкуство в
глобален мащаб, представени чрез творчеството на български автори.
Представянето на творци, участвали в изданията на изложбата „Толкова близо, толкова далече“, цели чрез конкретни примери да хвърли светлина върху творчеството на
една специфична група съвременни български художници, избрали да се реализират
извън границите на България. Това са автори, които чрез представянето си в България допринасят за обогатяването на културната сцена и правят своеобразен паралел
между тенденциите в световен мащаб и у нас.
Ключови думи: глобализация, глобални номади, миграция, откъсване, дом

Статията „Толкова близо, толкова далече“: глобални номади у дома“ има
за цел да представи автори, чието творчество се свързва с понятието глобални номади в контекста на едноименната изложба „Толкова близо, толкова далече“. Изложбата е ежегодно събитие, представящо творчеството на
съвременни български художници, които живеят и творят в чужбина, и се
организира от 2012 г. насам в Националния дворец на културата, София.
Изложбата „Толкова близо, толкова далече“ в същината си представлява
панорама на съвременните течения в изобразителното изкуство в глобален
мащаб чрез творчеството на български автори.
Представянето на творци, участвали в изданията на изложбата „Толкова
близо, толкова далече“, цели чрез конкретни примери да хвърли светлина
Ния Табакова е завършила „История на изкуството“ в Университетския колеж в Лондон (UCL) и
магистърска степен в Института по изкуства Корто (Courtauld Institute of Art), Лондон. Работила е като
асистент-редактор в списанието за съвременна култура и изкуство – Contemporary, както и в няколко
галерии в Лондон, между които и White Cube Gallery. По време на втората си магистратура „Мениджмънт
и културни политики“ осъществява проекта София – Лондон Exchange – обменна изложба, включваща
млади български и английски творци.
Куратор на изложбата „Толкова близо, толкова далече“.
Мила Старейшинска-Ангелова е докторант към Национална художествена академия, специалност
„Изкуствознание“. През 2008 г. защитава магистърска степен в специалност „Изкуствознание“ към Национална художествена академия. През 2008 е специализант в музея „Колекцията на Пеги Гугенхайм“
във Венеция. В периода 2009–2011 г. е галерист в галерия „Ракурси“.
Куратор на изложбата „Толкова близо, толкова далече“.
Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017
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върху творчеството на една специфична група съвременни български художници, избрали да се реализират извън границите на България. Това са
автори, които чрез участието си в България допринасят за обогатяването на
културната сцена и правят своеобразен паралел на тенденциите в световен
мащаб и у нас. Засягането на теми, свързани с творчеството на тези автори,
преминали през различни културни центрове, и общите тенденции на пътя,
който те изминават, дава повод за бъдещи анализи на взаимовръзката между
творчеството и житейския им път. В статията ще бъдат дискутирани понятията „глобални номади“ и „у дома“, т.е. как те си взаимодействат в контекста
на глобализацията.
„Толкова близо, толкова далече“ е проект, в чиято основа лежи идеята
за творческа матрица, която може да бъде прилагана в различни сфери на
изкуствата. Инициативата за създаването на проекта „Толкова близо, толкова
далече“ започва през 2012 г., като първият проект се реализира в сферата на
визуалните изкуства под формата на изложба.
Първият проектен модел е успешно приложен и реализиран през
септември 2012 г. под формата на изложба със заглавие „Толкова близо,
толкава далече“, представяща съвременни български творци от чужбина.
Успешното реализиране на изложбата, инициирано и подкрепено от българските държавни институции като Агенцията за българите в чужбина, НДФ
„13 века България“, Столична община, Асоциация за развитие на София
и Национален дворец на културата, дава тласък на проекта и той постига
устойчивост чрез реализарането на изложбата в три поредни години: 2012,
2013, 2014 г. и през 2015 г. като част от Салон на изкуствата в Национален
дворец на културата. Проектът привлича и постоянни медийни партньори
в лицето на БНТ, БТА, www.въпреки.com, SofiaLive и др. Логичното
разрастване на проекта след реализираните четири успешни издания е
основаването на едноименно Сдружение през есента на 2015 г. и успешното
създаване на официалния сайт www.soclosesofar.net, в който може да бъде
намерена информация за всички участвали в изложбите автори.
Защо можем да наречем тези автори глобални номади и каква е тяхната
роля за формирането и обогатяването на съвременното изкуство в България? Преди да се опитаме да отговорим на тези въпроси, е важно да бъдат
поставени основните рамки на дефиницията „глобален номад“, като първо
се уточни, че терминът „глобални номади“ идва от английски global nomads
или global trotters. Обикновено той се отнася до съвременен тип хора, които по собствено желание или поради независещи от тях обстоятелства са в
състояние на постоянна смяна на местожителството или местонахождението
си, имат смесена или неопределена национална идентичност, прекарват поголямата част от времето си извън родината или дома си, движат се свободно
между националните граници. Те могат да са емигранти, пътешественици,
хора с мобилни професии, творци и др. Може да се твърди, че тези личности
са тясно обвързани като движеща сила или следствен продукт с процесите на
глобализацията. Те са децата на глобализацията, но същевременно и нейният
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най-голям критик – комплексна взаимосвързаност, описана като противопоставяне на субективното и обективното в един от най-известните трудове на
постмарксистките философи Майкъл Хард и Антонио Негри: „Номадизмът
и етническите смесвания тук се появяват като фигури на добродетелта, като
първите етични практики на терена на империята. От тази гледна точка обективното пространство на капиталистическата глобализация се разпада. Само
пространството, което е анимирано от субективен обмен, и само пространство, което е дефинирано от неразрушими движения (легални или нелегални)
на индивиди или групи, може да е реално.“1
Общото между съвременните български творци, които са избрали да живеят и творят извън границите на България, е именно тяхното субективно
вливане в обективните течения на глобалния номадизъм, движения с разнообразни посоки, обем и интензивност. Те вече не могат да бъдат определени
просто като български емигранти, защото, веднъж излезли от своята родна
среда, се превръщат в творци без национална принадлежност, свободни да
се движат неограничавани в света на глобалното съвременно изкуство. Такива примери от изложбата „Толкова близо, толкова далече“ могат да бъдат
намерени в изобилие. Мобилността на художниците се изразява не само
във възможностите за излагане на творбите им и участието в различни резидентски програми, пример за което е Боряна Венциславова, участник в
изложби в Лос Анджелис, Виена, Истанбул, Москва, Сплит; резидентен художник в Лондон, Нюкасъл, Бъркли и др., но се определя още и от тяхното
формално обучение като художници – например Николета Керинска, завършила в България и Бразилия и успешно защитила докторат към Сорбоната
в Париж през 2014 г. Важно е също как самите художници определят своята
творческа принадлежност, която винаги се намира между няколко града или
държави. Нагледен пример за тази междупространственост е дигиталният
артист Христо Гелов, който живее и твори между Мадрид, Маями и София.
На базата на множеството примери и дефиниции, свързани с термина
„глобални номади“, могат да бъдат конкретизирани и полярните възгледи,
които определят и доосмислят проблематиката на тази концепция в нейната
цялост. Скептичното схващане, че номадизмът е привилегия само на
определена група от хора, които могат и имат възможност да се развиват
в тази междупространствена среда, принадлежи на Миуон Куон, професор
по история на изкуството в Калифорнийския университет в Лос Анджелис
и един от пионерите в теоретизирането на сайт-специфичното изкуство.
За Куон правото на избор лежи в основата на дефинирането на глобалния
номад: „... парадигмата на номадските личности и места може би представлява величаенето на измамния етос, който всъщност е повторение на идеологията на „свободата на избор“ – на избора да забравяш, да преоткриваш,
да измисляш, да „принадлежиш“ където и да е, навсякъде и никъде. Този из-

1

Hard, M. and Negri, A. Empire. Harvard University Press, 2000, р. 362.
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1. Христина Ташева. „На един свят разстояние“, 2014
г., инсталация от четири фотографии (1) 67x90 см; (2)
67,7x134 см; (3) 67,7x84 см; (4) 70x90 см

бор, разбира се, не принадлежи на всекиго еднакво.“2 Тази
гледна точка предлага виждането на външния наблюдател
за същността на глобалния
номад, която критикува номадския начин на живот чрез
деромантизирането му и по
този начин представя един
сравнително обективен и безпристрастен поглед върху неговата проблематика.
Съвсем различно е усещането на Себастиен Санц
де Сантамария, куратор и художник, базиран в Ню Йорк
и автор на едно от есетата в
сборника „Живот между границите: номадският живот
на куратори и художници“
(2013). Според него „Акт на
номадизъм е това да си в постоянно движение, устроено
да продължи напред. Ние сме
прокълнати да се скитаме по
света, но това е за добро.“3
Като човек, който се самоопределя като творец номад,
неговата субективна гледна
точка подкрепя идеята, че
състоянието на постоянно
движение е както благословия, така и проклятие, и то
не е въпрос на избор, а е поскоро призвание, неизбежност, съдба.
Изложбата
„Толкова
близо,
толкова
далече“
представя различни автори,
чиято обща съдба на творци,

Kwon, M. One Place After Another: Site-Specific Art and Locational Identity. MIT Press, 2004,
р. 165.
3
Santamaria, S.S. “Global Nomad Lady” in Life Between Borders: The Nomadic Life of Curators
and Artists. Apexart, 2013, р. 110.
2

118

работещи зад граница, ги събира в един общ формат. Редица от художниците, представени чрез изложбата през годините, разработват темата
за откъсването от родната земя. За някои от тях темата за откъсването от
корените е основна линия в творчеството им. Пример за това е творчеството
на Христина Ташева. Авторката самоопределя себе си като експеримент на
две политически системи, тя използа медиума на фотографията и изследва
от лична гледна точка теми като идентичност, принадлежност, самота,
изолация и смърт.
Христина Ташева участва в изложбата „Толкова близо, толкова далече“ през 2014 г. с творбата „На един свят разстояние“ (Фиг. 1). Творбата
представлява инсталация от четири фотографии, подредени под формата
на кръст. Четирите фотографии са направени от самолет и са запечатали
моменти от един полет: излитането на самолета, неговото издигане на височина, самия полет и кацането на самолета. Четирите фотографии са подредени под формата на кръст, като полетът е пресъздаден във възходящ
ред – излитането е първа фотография и е поставена в основата, а кацането
е последната снимка, поставена последна, завършваща своеобразния кръст.
Възможен прочит на инсталацията е да предположим, че първата фотография е запечатала излитането от родната земя и гледката към къщите от
птичи поглед. Съдим, че става въпрос за излитане на самолет от България
по характерните форма и цвят на покривите на къщите. Втората фотография
изобразява момента, в който самолетът се издига на височина и минава през
облаците. Тази фотография е запечатала процеса на отдалечаване от родната
земя и е поставена от автора втора в кръста. Третата снимка е на опашка на
самолета в полет. Това е единствената фотография от общо четирите, която
авторката инсталира в хоризонтален формат. Тя представлява метафоричен
поглед назад към родното и по този начин акцентира върху продължителния процес на отдалечаването от родната земя. Последната фотография, с
която завършва своеобразният кръст, е направена при кацането на самолета.
Фотографията показва момента, в който самолетът се приземява на новата
земя. Инсталацията може да бъде разглеждана като опит да се визуализират
различни фази на душевното състояние при напускането на едно място и
отправянето към друго. Творбата „На един свят разстояние“ на Христина
Ташева е опит да се придаде визуален израз на душевното състояние на
номада, който е поел на своето пътешествие, но все още не е стигнал там,
за където е тръгнал.
По повод творбата си Христина Ташева пише: „Проектът „На един свят
разстояние“ е резултат от моята позиция на мигрант, обитаващ междинното
пространство C (където А се припокрива с В и притежава характеристиките
на А и В) между две държави: в която съм родена и израснала (А – България) и в която понастоящем живея (B – Холандия). Но това пространство С
(аз го наричам „междинност“), в което аз „съм“, няма физически измерения
и не може да бъде открито на географската карта. То е породено от духа и
разума, от взаимодействието на старо и ново, реда и хаоса; то е моята ла-
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2. Сандра Стойчева. „Каменна вълна“, 2010, кинетична
скулптура, 200x200x250 см

3. Никола Велчов. „Изкореняване“, 2013. Платно,
акрил, корени, 250х200 см
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боратория за непредсказуеми
експерименти. То е и средата,
която ме определя и чрез визуализирането ѝ моето номадско „аз“ започва да съществува, сдобива се с форма, дава
израз на преживяванията ми,
но и възможност за другите
да рефлектират, да се „огледат“ в тези преживявания.
Затова „междинността“ може
да се приеме и за отворена
система, повлияна от много и
най-различни фактори с политически, социален и икономически произход.“
Друг пример за автор
номад е Сандра Стойчева, която също е базирана в Холандия и България. В основата на
творчеството си тя разработва проблеми като гравитация, пространство и време.
Сандра Стойчева не използва
темата за откъсването от
родното и миграцията като
концептулна рамка. Въпреки
това в творчеството ѝ могат да
бъдат намерени индиректни
примери за влиянието на номадския ѝ начин на живот.
Пример за това е творбата
„Каменна вълна“ (Фиг. 2),
представена в изложбата
„Толкова близо, толкова далече“ през 2012 г.
Творбата „Каменна вълна“
представлява кинетична инсталация, в която посредством сложен механизъм
камъни се движат като вълна
във въздуха. По същество
инсталацията представлява
смесица между технологии и

природен ресурс. Самата Сандра Стойчева казва, че в основата на повечето ѝ проекти стои гравитацията, която е разглеждана като състояние на
духа. За създаването на кинетичната инсталация „Каменна вълна“ Санда
Стойчева използва камъни, които лично събира от южното крайбрежие на
Черно море. За да бъде създадена творбата, камъните са пренесени през
цяла Европа от Черно море до ателието на автора в Амстердам.
За творбата „Каменна вълна“ Сандра Стойчева буквално взима камъни
от естествената им среда и сменя тяхното основно състояние. Посредством
камъните, които в естественото си състояние са тежки, авторът създава
илюзията за промяна на гравитацията и превръща камъните в леки обекти,
които гравитират. Творбата „Каменна вълна“ може да бъде разглеждана като
смяна на едно характерно състояние с друго, което противоречи на основни
физически закони чрез изваждането на камъните от естествената им среда и
поставянето им в нова такава, нехарактерна за тях.
Творбата „Каменна вълна“ на Сандра Стойчева може да бъде прочетена и
като пример за пътя, творчеството и съдбата на твореца номад. Извадени от
естественото си състояние, камъните продължават да съществуват в променена среда, подчинена на нови закономерности и функции. Едноименната
творба е представена на редица места в Европа и след участието ѝ в
изложбата „Толкова близо, толкова далече“ през 2012 г. е откупена – днес е
част от колекцията на Национална галерия, София.
С отделянето на твореца от родната земя неминуемо се променя и
неговата представа за понятието дом. В творбите на Никола Велчов и
Калина Данаилова – участници във второто (2013 г.) и третото (2014 г.)
издание на изложбата „Толкова близо, толкова далече“, авторите разглеждат
в дълбочина темата и предлагат различни интерпретации на идеята за дома.
В своята творба „Живот или нещо подобно“ (Фиг. 3) Калина Данаилова,
която понастоящем живее и твори в Милано, представя инсталация от няколко отворени куфара, всичките направени от метал и на пръв поглед изглеждащи като стари и ръждясали тенекиени кутии. Във вътрешността на
куфарите обаче вместо дрехи или принадлежности за път, публиката може
да открие макети на миниатюрни стаи, които напомнят на детски играчки,
застинали във времето – красиво осветени, приказни, нежни и уютни, но
празни като театрални декори, в очакване на своите актьори. Разбира се,
куфарите са символ на пътешествията, на постоянното движение, на номадския начин на живот, а тяхната метална структура предизвиква усещане за
тежест и изолираност, но творбата не бива да бъде интерпретирана еднозначно. Тя може да се тълкува както като носталгично послание, изобразяващо напускането на дома и неговото постоянно присъствие в спомените,
така и като концептуален модел на дома – подвижна величина на вътрешен
комфорт, който човек може да носи винаги със себе си.
От друга страна, банатският българин Никола Велчов, живеещ в
Стар Бешенов, представя в творбата си „Изкореняване“ (Фиг. 4) една поантропологична гледна точка, която свързва идеята за дома с рода и земята.
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Инсталацията се състои от четири компонента: две мащабни платна,
поставени под прав ъгъл, корен на дърво на постамент, визьор и видео.
Идеята на творбата е, когато зрителят погледне през визьора, коренът и
изображението на двете платна зад него да се слеят в една цялостна визия
на изкорененото дърво, докато видеото показва биологичния процес от
гниенето на дънера му. Тук на преден план е представена идеята за корените
като източник на живот за дървото, а в символичен аспект освен очевидната
нишка за връзката между човека и природата, между живота и смъртта,
се появяват и темите за миграцията, рода и родината. Самият Велчов
обяснява значението на творбата си по следния начин: „Картините на тема
„изкореняване“ се основават на феномена на миграцията. Хората, които
напускат бащиното място, са като изкоренени дървета и това се случва в
световен мащаб.“
Чрез съпоставката на различните медии – обект, живопис, видео и
обединяването им посредством насочването на погледа на зрителя към
наблюдаването на творбата под точно определен ъгъл, домът в творбата се
превръща във фиксирана гледна точка във времето и пространството, където
минало, настояще и бъдеще (картина, обект, видео) се сливат в едно цяло.
Проблематизирането на творчеството на съвременни български художници, живеещи и работещи извън границите на България, е плодотворна
тема. Това е многопластов проблем, който предстои да бъде разглеждан и в
бъдеще. Факторите, влияещи на съвременния начин на живот, и условията,
в които живеят и творят съвременните художници, неизбежно превръщат
редица творци в номади. Било то буквално – физически – или само чрез
творчеството им, което обикаля света.
Характерно за творците номади е, че те сами избират да бъдат такива
посредством редица житейски избори. Тази тяхна същност на номади неизменно оставя следи в творчеството им, било то пряко, както при творбата на
Христина Ташева „На един свят разстояние“, или индиректно, както в творбата на Сандра Стойчева „Каменна вълна“. Често именно творчеството на
тези автори се превръща и в техния дом, като куфарите в творбата „Живот
или нещо подобно“ на Калина Данаилова, или в отправна гледна точка към
света като корена в инсталацията на Никола Велчов „Изкореняване“.
Ролята на творците номади за обогатяването на съвременната художествена сцена у нас е тема, която тепърва предстои да бъде дискутирана.
Проблемите, свързани с творчеството на съвременните български художници, живеещи и творящи извън границите на България, са редица – основните моменти в тях се отнасят до техния житейски и професионален
път, сфери на развитие и реализация. Въпреки това може да се твърди със
сигурност, че тяхното отделяне от родната среда и впоследствие завръщането им у дома с ново и обогатено субективно творческо светоусещане, променящо установеното статукво, дава повод за формирането на нови течения
в съвременното българско изкуство и разклаща старите фиксирани норми
на националната и културна идентичност.
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4. Калина Данаилова. „Живот или нещо подобно 1“, 2013 г., смесена техника, инсталация, скулптура, 66х53х64 см

SO CLOSE, SO FAR: GLOBAL NOMADS AT HOME
Nia Tabakova, Mila Stareishinska-Angelova
Curators of the exhibition “So Close, So Far”

This paper seeks to introduce authors, whose artistic oeuvres are linked to the
concept of global nomads, in the context of the So Close, So Far exhibition. The
exhibition has been held on a yearly basis ever since 2012 at the National Palace
of Culture, Sofia to display works by contemporary Bulgarian artists living and
working abroad. In its essence, So Close, So Far offers a panoramic view of the
contemporary trends in the visual arts on a global scale, demonstrated by the
artworks of Bulgarian authors.
The overview of several artists that have participated in various editions of
the exhibition is intended to give concrete examples and thus highlight the works
of a specific group of contemporary Bulgarian painters, who have opted for
developing their artistic careers beyond the national borders. Their reintroduction
on the Bulgarian art scene contributes to the enrichment of the cultural life by
drawing parallels between artistic movements globally and locally.
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ИЗКУСТВО И ПОРЪЧКА В КОНТЕКСТА
НА ЕДИН МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ –
СВЕТОВНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ В ПАРИЖ ПРЕЗ
1937 Г. И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА БЪЛГАРИЯ
Мария Митева

Институт за изследване на изкуствата
maria_miteva@abv.bg
Резюме: Образът на България, представян на международни изложения, е резултат от
взаимодействието на множество фактори. Ролята на архитекта и художника за създаването на цялостен визуален облик е определяща. Освен представяне на конкретното
художествено осмисляне на участието на България на Iветовното изложение в Париж
през 1937 г. към проблема са привлечени и анализирани механизмите на обществена
поръчка, взаимодействието между отделните отговарящи институции, подготовката
на събитията и т.н. Достига се до извода за задължителното присъствие на институционализиран авторитет при художественото осмисляне на общественозначими
събития и обекти, в случая ролята на Държавната художествена академия. Разгледани
са и рецепцията и въздействието на участието на България в Световното изложение,
както и отзиви и коментари в пресата.
Ключови думи: световни изложения, художествено оформление, изкуство и поръчка

Съставянето на множество идентичности в разпознаваеми доскоро общности гради бъдеще, в което все по-трудно ще успяваме да консолидираме
общи ценности и съответно общовалидни визуални кодове. Ще се намери
ли един символ1 и съответният му графичен образ, който да представя националната идея днес и който в максималната възможна степен да отговаря
на очакванията на различни групи от населението. Най-вероятно не, но със
сигурност знанието за това как е протичал този процес и кои са били убежните точки на националната идентификация задава поле за анализ. То ще
ни даде възможност адекватно да трансформираме със съвременните изразни средства онези изначални черти, които са свързани с местоположението, локалната традиция, религия, вярвания и национална символика. Ще
Тази година беше обявен конкурс от Министерството на туризма за лого например; както
и отшумялата, но твърде несполучлива и скъпа рекламна кампания на България неотдавна.

1

Мария Митева е главен асистент в Институт за изследване на изкуствата, БАН, сектор „Изобразителни изкуства“, изследователска група „Ново българско изкуство“ (от 2010). Защитен докторат на тема
„Декоративното изкуство в България в началото на модерната епоха – усвояване на европейски опит
(края на ХІХ – началото на ХХ век), ИИИзк – БАН, 2009 г. Участие в проекти: „Дружество на Новите
художници и тяхното време“ (ИИИзк – БАН, СГХГ), „Александър Божинов – един академик за децата“,
„Българските художници за децата. Стефан Баджов“, „Българските художници за децата. Бинка Вазова“
(ИИИзк – БАН) и др. Автор на книгата Стефан Баджов – биография на декоратор (2014).
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1. България на Световното изложение
в Париж, 1937 г., рекламно издание, корица

2. Международно изложение в Париж, 1937 г., рекламно издание на Френско-българския комитет,
корица

даде плътност и сила на отстояваната автентичност в ерата на дигиталното
възприемане.
С какво и как представяме България на търговски изложения извън пределите ѝ, какъв образ градим и с каква цел – актуалността на тези въпроси е
с давност поне от 120 години. Ролята на световните изложения в общия цивилизационен път е заявена, а историята им най-често вече е важна част от
националните хроники на страните участнички. Представянето на международни изложения е резултат от взаимодействието на множество фактори
– политическо управление, финансови ресурси и икономически интереси,
технически напредък, културни потребности и професионално художествено осмисляне и претворяване. Ролята на архитекта и художника за създаването на цялостен визуален облик е водеща.
Включването на България в световните изложения е частично проучено, найчесто с отразяването на определен сегмент2, и поради това – крайно недостатъчно.
Вж. напр. Иванова, Н. Художественото оформление на пространството на Световното
изложение в Чикаго, 1893. – Промишлена естетика/декоративно изкуство, 1991, № 2, 2528; Георгиева, М. Харалампи Тачев и международните изложения – реконструкция на едно
творческо пилигримство. – Проблеми на изкуството, 1999, № 2, с. 32; Кузова, М. Образът
на България, отразен в илюстровани картички от международни изложения (края на ХІХ
и началото на ХХ век). – В: Изкуствоведски четения 2007, С., 2007, 39-49; Митева, М.
Търговски изложения и декораторите им, или как се гради национален образ (по материали
от участието на България в международни и национални изложения от края на ХІХ и
2
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3. „Проекто-план на българския павилион в изложението“, публикуван в Международно изложение
Париж, 1937 г., рекламно издание на Френско-българския комитет

В настоящия текст освен отделни детайли от конкретното художествено осмисляне на участието на България на Световното изложение в Париж
през 1937 г. интерес представляват механизмите на обществена поръчка,
взаимодействието между отделните отговарящи институции и подготовката на събитията. Рецепцията и отзвукът от представянето също са във фокуса на изложението. Излизането извън рамките на художествената страна
на проблема провокира търсенето на широк кръг проблеми в отношенията
изкуство – поръчка. Проучванията ми по повод честване на годишнина на
арх. Пенчо Койчев неотдавна очертаха основен фактор в тези отношения.
Осъществяването на мавзолея в Плевен, чийто архитект е Койчев, и цялостното му оформление са важен пример за нуждата от институционализиран
авторитет при осъществяването на общественозначими обекти и събития у
нас в периода след 1900-та година3. Тук ще потвърдим, че за дълъг период
от време такъв безспорен авторитет е било Държавното рисувално училище
(ДХИУ, ДХА). То се явява център, който фокусира художествената страна на всяка една дейност от обществения, а често и частния живот, роля,
надхвърляща далеч сферата на художественото образование у нас дори през
началото на ХХ век). – В: Сб. Изкуство и идеология. Посветен на 70-годишнината на проф.
Ив. Маразов. С., 2012, 263-273, 931-932.
3
Вж. Митева, М. Архитект. Дружество. Мавзолей. – В: Сб. по случай 140 години от
рождението на архитект Пенчо Койчев. С., 2016, 63-84.
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1937 г., когато роля на консултативен орган ще получи и Съюзът на дружествата на художниците в България.
В специализираната ни книжнина изложението в Париж е обект на частично споменаване и анализ. В текстове на Незабравка Иванова4 го откриваме като брънка от общ исторически преглед, в студия на Ирина Генова
– от гледна точка на представянето на Художествената академия и българското изкуство в интернационалното културно пространство5. Милена Георгиева го разглежда като поредна среща в творческите съдби на Иван Пенков
и Дечко Узунов6 и чрез писма и рапорти от Иван Пенков, проследявайки
живота му в „дати, текстове и снимки“7.
Изложението от 1937 г. е социализирано подобаващо. В световната мрежа нарочната литература и албуми отдавна са ни показали облика, провеждането и резултатите от него. Тук споменаваме само, че е посветено на изкуствата и технологиите в модерно време. Противоборството в света тогава се
демонстрира ярко – павилионите на Русия и Германия са един срещу друг,
в близка стилистика – монументални и внушителни. Освен националните и
палатите на колониите имаме тематични палати – на радиото, на рекламата,
на декоративното изкуство и много други. Произведения на изкуството, показани, но и надминали славата на Световното изложение, са неподражаемата „Герника“ на Пикасо, изложена в павилиона на Испания, и скулптурната група на Мухина – „Работник и колхозничка“.
Проследявайки фактите, посочени в горецитираната литература по
въпроса у нас, научаваме по повод 50 години художествено пространствено
оформление от текст на Незабравка Иванова, че „да се изгражда художествена образност, в която реалните предмети да придобиват ново смислово-естетическо измерение, ето (това е) преломният момент в развитието на
визуалния показ от елементарно равнище към художествено оформление...
Фактът, че художественото оформление на българската палата за световното
изложение в Париж през 1937 г. е възложено на Дечко Узунов, Иван Пенков, Никола Тузсузов, свидетелства за настъпващ прелом.“8 Ирина Генова
привежда дописка от в. „Зора“, от която научаваме, че „централният хол е
украсен с фрески от проф. Дечко Узунов в мотиви от българския бит“9. В
монографичното издание за Дечко Узунов четем, че през 1937 г. той е „проИванова, Н. Художествено пространствено оформление н България. Посоки на развитие. –
В: 50 години художествено пространствено оформление. С., 1989, 3-16.
5
Генова, И. Художествената академия и българското изкуство в интернационалното културно
пространство през първите десетилетия на ХХ век. – Проблеми на изкуството, 1999, № 2,
18-27.
6
Георгиева, М. Дечко Узунов и Иван Пенков – ранна дружба, точки на пресичане. – В:
Филева, А., И. Генова (съст.). Дечко Узунов – памет и забрава. С., 2003, 146-153.
7
Георгиева, М. Наздраве, Маестро. Бохемските часове на Иван Пенков. С., 2013, 75-79.
8
Иванова, Н. Цит. съч., с. 4; Наличието на художествено оформление от типа, описван от
авторката, можем да отнесем още към с участието на страната ни в изложенията в Лиеж
(1905), Милано (1906) и т.н.
9
Генова, И. Цит съч., с. 27.
4
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ектант и оформител на монументално-декоративната украса на българския
павилион на Международното изложение в Париж“10. В книгата за Иван
Пенков срещу годината 1937 е отбелязано – „пътува два пъти до Париж... за
оформлението на Българския павилион на Световното изложение, тъй като
е главен проектант и ръководител на вътрешното му устройство“11.
Така установяваме най-видимата, крайна фаза от работата по павилиона
ни в Париж. Пътят дотук е по-дълъг и институционално обвързан, отвъд
личния принос и творчески успех.
В архива на Художествената академия откриваме писмо от 1935 г. Още на
6 август Министерството на народното стопанство, дирекция на търговията,
индустрията и занаятите изпраща „за проучване програмата, класификацията и правилника на Международното изложение, което ще се състои през
1937 г. в Париж... урежданото изложение има за цел, като събере произведения на изкуството и техниката в живота на съвременния човек, да поощри
международното сътрудничество в областта на мисълта, изкуството и труда... Убедени, че България може с достойнство да бъде представена в това
изложение с произведения и предмети из областта на българското изкуство,
наука, индустрия, занаяти и пр., изпращаме Ви въпросните приложения, с
молба да ги проучите грижливо и дадете мнението си върху възможностите
за едно евентуално участие в това изложение и начина, по-който ще могат
да бъдат най-добре манифестирани характерните и оригинални постижения
във всички тия области.“12 Отговорът се очаква до месец от получаването.
Учебната година в Академията започва през октомври и вероятно това е
забавило отговора: „В заседание от 9.Х. т.г. (1935) Академическият състав,
след като обстойно разгледа въпроса за изложението в Париж през 1937 г.,
реши, че България следва да вземе участие в това изложение. Избра се комисия от г.г. проф. Иван Лазаров, Васил Захариев, Стоян Райнов и Никола
Ганушев, която да направи в общи линии проект за всичко, което нашата
страна ще трябва да изложи, както и начина на подбиране на работите и нареждането им“13. Към писмото се съхранява и проектопрограма, вероятно
ръководейки се от класификационната схема, предложена от организаторите на изложението, членовете на комисията са разпределили в групи институциите и очакваните предмети. Предвидено е всяка част да е съпътствана
от голям брой диаграми, релефи със сцени от грънчарство, бакърджийство,
златарство, тъкачество, гроздобер и розобер, към осма група е включена
стая, създадена от съвременен архитект и декоратор. Посочено е като „необходимо художествено изпълнение на диаграми, релефи, витрини, албуми,
изложбения салон, съвременната българска стая и павилиона.“14 Към предложенията е посочен и план за последващи действия – на първо време: „да се
Филева, А., И. Генова (съст.). Цит. съч., с. 249.
Георгиева, М. Цит. съч., с. 75.
12
СДА, Ф. 1047к, оп. 1, а.е. 222, л. 268.
13
СДА, Ф. 1047к, оп. 1, а.е. 222, л. 84-88.
14
Пак там.
10
11
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4. Строеж на българския павилион с указателна табела, фотография (ДАА, Ф. 382к, оп. 1, а.е.169)

обяви конкурс за павилион между българските архитекти и художници, като
конкурентите изхождат от старинната постройка на Рилския манастир“15.
Предвижда се тричленна комисия от художници да следи художественото
изпълнение на диаграмите, релефите, стенописите, витрините, албумите и
българската стая, а „някои от диаграмите ще се изпълнят в ателиетата на
Художествената академия.“16 В заключение се посочва, че „десетчленна комисия ще ръководи работата“17.
Запазената огромна кореспонденция на Царската легация в Париж, която съдържа до детайл цялостната организация по проектиране, строеж и
оформление на пристигналите с два вагона стоки за изложението, ще бъде
обект на последващи публикации. Тук ще приложим само отделни писма,
разменени между Експортния институт18 и Държавната художествена акаПак там.
Пак там.
17
Пак там.
18
Експортният институт е създаден през 1935 г. – „извика се на живот вследствие наложилите
го нужди – главно от все по-засилващия се експорт на грозде, овощия и зеленчуци и свързания
с този износ необходим държавен контрол“. Станчев, С. Чуждите пазари във връзка с износа
на грозде, овощия и зеленчуци. С., 1937, с. 71.
15
16
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демия, които ни карат за заключим, че цялостният облик на представянето
е търсен последователно и с нужното специализирано мнение. От писмо от
27 март 1937 г. разбираме, че „професорите при Академията Дечко Узунов
и Васил Захариев са в журито по конкурсите за експортна контролна марка и типов шрифт латинска азбука“19. Преписката с Експортния институт
продължава с доста по-съдържателен за нас проблем – изпратен е „въпросник, на който следва да отговори г. Архитектът Сугарев20 в Париж, моли
се да даде исканите отговори със скица, тъй като тия отговори са от значение за по-доброто нареждане и успех на нашия павилион“. Въпросникът е с
дата 10 април 1937 г., подписан е от директора на Художествената академия
проф. Никола Маринов. Въпросите касаят осветлението и цвета на стените, каква е и от какъв материал е колоната. „Кому принадлежи идеалната
гранична линия между Българския и Румънския павилион и можем ли да я
използваме, предвид малките размери на нашия павилион. Позволено ли е в
дадената ни зала, респективно неправилната ѝ част, да се правят изменения
с рабица или летви, или други леки материали.“21
Освен проектантската дейност по павилиона членовете на академичния
състав са ангажирани с представянето на отделните институции – например
писмо от Промишленото училище в Кюстендил със списък с неща, с които
може да се представи в Париж (адресирано е до директора на ДХА). На
25 май 1937 г. е назначена комисия в състав Георги Саракинов – началник
на отдел „Информация и пропаганда“, д-р Иван Славов – гл. инспектор по
транспортните въпроси в Института, Иван Петков началник на отдел при
МТПТ и вещо лице – проф. Никола Маринов – директор на Художествената академия, която да оцени материалите за щанда „туризъм и транспорт“
и други художествени предмети, предназначени за изложението в Париж22.
Организирането на представянето на България на това световно изложение само потвърждава вероятно установената практика да се търси професионалното мнение на колегията от Академията от страна на Експортния
институт (респективно и други министерства и дирекции) по всеки въпрос,
който има и художествени измерения. Като пример ще посоча Заповед 220
от 2 май 1937 г. за комисия, която включва и „един професор – представител
на Художествената академия“. Тази комисия конкретно трябва да одобри
„всички етикети, рекламни листовки и др. подобни, които се поставят върху
или в щайгите, кутиите или други съдове, съдържащи грозде, овощия и зеСДА, Ф. 1047к, оп. 1, а.е. 226, л. 44.
Българският павилион е проектиран от арх. Ю. Юрданов (най-често се среща изписване
с Ю, в една публикация е изписан с Й) и арх. Делчо Сугарев. Арх. Сугарев е делегиран
от българското правителство да ръководи постройката на място, тъй като от дълги години
пребивава в Париж – „блестящ ученик в парижката висша архитектурна школа, като ученик
на лувърската художествена школа и на Института за висши науки, които той завърши с
успех“. Стоянов, С. Постройката на българския павилион в Париж. – без посочени искови
данни на печатното издание, януари 1937, с. 12, ДАА, Ф. 382к, оп. 1, а.е. 169.
21
СДА, Ф. 1047к, оп. 1, а.е. 227, л. 208.
22
СДА, Ф. 1047к, оп. 1, а.е. 227, л. 361.
19
20
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ленчуци, предназначени за износ23. В конкретния случай е изпратен Васил
Захариев, но същностна е осъзнатата отговорност на държавната институция художествено да се осмислят дори етикетите на щайгите с грозде.
Сгъстеното време, в което е станал строежът и най-вече вътрешното
оформление, все пак не стигнало и както пише Иван Пенков до съпругата
си на 30 юли 1937 г.: „Днес се открива също павилионът официално. Готов
е само първият етаж (партерът). Откриваме, защото след 30.07 няма да има
вече официални откривания. След това ще продължим да работим в горния
етаж. При това вторият вагон от София още не е изпратен.“24
Работата на Иван Пенков и Дечко Узунов по павилиона е представена в
цитираните издания, посветени на двамата художници. От доклад, съхранен в архива на Художествената академия, по повод израстването на Дечко
Узунов в извънреден професор четем сред достойнствата му: „чрез конкурс,
през тази година му беше възложена декоративно-живописна украса на залите в Българския павилион на Международната изложба в Париж, където
също е бил поканен да изпише образите на св. св. Кирил и Методи, върху
една от стените на православния олтар на папския павилион.“25 Отличен е
със сребърен диплом на Ватикана26.
Фреските на Узунов и стаята на арх. Храбър Попов и Иван Пенков се
споменават най-често като отзвук от изложението в пресата. Неизменно, откакто участваме на световни изложения, интересът на посетителите е привличан от фонтана с розова вода, в които дамите топят кърпичките си – и
сега 30 години след Лиеж и Милано отново срещаме същите думи27. Показателно е, че дори в дописка на Коста Батолов – пълномощния ни министър
във Франция и главен комисар на Българския павилион, „чешмата с розова
вода“28 е отчетена като най-харесвана и коментирана.
В пресата се натъкваме както на обяви за организиране на екскурзии – за
абонатите на сп. „Завети“29, така и на съобщения за делегация от Софийска община30 и пътуване на царското семейство до Париж31. Изложението е
повод редица интелектуалци да посетят Париж, в пресата откриваме както
СДА, Ф. 1047к, оп. 1, а.е. 227, л. 383.
Георгиева, М. Цит. съч., с. 79.
25
СДА, Ф. 1047к, оп. 1, а.е. 228, л. 369.
26
Филева, А., И. Генова. Цит. съч., с. 249.
27
„Фонтан, из който тече розова вода, за голямо удоволствие на всички посетители, които
си наквасват кърпите, за да отнесат от парфюма на българската роза“. Лещова-Трънка, Д.
Всемирното изложение в Париж. – Литературен глас, № 372, с. 8.
28
„В антрето на дясната стена, срещу картата е инсталиран басейн с три чучура. Тия три
чучура ще работят посредством един комплект мото-помпа“. ДАА, Ф. 382к, оп. 1, а.е. 154,
л. 22.
29
Завети, год. ІV, 1937, № ІV и V, с. 107.
30
Делегатите на Столична община заминаха за Париж. – Вестник на вестниците, № 96, 1
ноември 1937 г., с. 12.
31
Царят и Царицата в Париж и Лондон. – Вестник на вестниците, № 96, 1 ноември 1937 г.,
с. 1.
23
24
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описания на това, което ги е впечатлило, така и дописки за съвременната
френска култура и изкуство, за отношенията между френската и българската култура и т.н.32.
Впечатлени от мащаба на изложението, представянето на нашата страна
се отчита от посетителите като „кокетен павилион“, „малък“ и т.н. В съвременни текстове визията се отбелязва като анахронична по отношение на
стилистика и символни означения. Представянето е точен еквивалент на
представяното – България е предимно „суровинна“ държава по отношение
на износ, с интерес към живите все още, но и осъвременени занаяти и неизменното розово масло. Опитът за художествено концепиране на тези дадености обаче през 1937 г. в Париж носи качеството на новия поглед към
градското живеене и опит да се избяга от познатата схема на декориране.
Значението на подобни форуми е многопосочно, а понякога и с далечни и
трайни резултати. Иван Пенков в писмо до жена си Мери пише: „Изложбата
вече е в разгара си. Почти всички павилиони са открити... колко интересни
работи има. Особено по моята специалност. Научих повече работи, отколкото всичко, което знаех досега.“33
В интервю от 1984 г. Дечко Узунов споделя: „Пред какво съм се стъписвал най-много? Ами през 1937 г. отидох в Париж. На тамошното Световно
изложение правех фреските на нашия, българския павилион. И там, в Париж, за първи път видях оригинал на Пикасо – „Гуерника“. Бях преминал
у нас вече през школата на Академията, в Мюнхен като студент се бях запознал с изкуството на Лайбъл, Ханс фон Маре, на Либерман, на Каспар и
Слевогт. Но като видях стореното от Пикасо, то изведнъж твърде много ме
стъписа. Исках да проумея – ако може – как се прави тъкмо такова изкуство,
с грандиозен замисъл и тъй въздействащо като произведение... Започнах да
внасям ново съдържание, нови форми в онова, което правех. Тъй неусетно,
често подир много години, се проявява някой път ползата от срещите с нечие голямо майсторство.“34
Бъдещо съставяне на цялостен исторически разказ за представянето на
България на подобни форуми е важно както в художествените му измерения, така и в общото осъзнаване на миналото. Така би се откроил онзи семантичен и визуален код, който ще смекчи лутанията при проектиране и организиране показа на съвременна България в общото европейско семейство
и пред света.

Литературен глас, № 372, специален брой, 15.ХІІ.1937; и № 373-374.
Георгиева, М. Цит. съч., 78-79.
34
Тодоров, И. Творчеството е надежда. – Отечество, № 200, 1984. Публикувано във Филева,
А., И. Генова. Цит. съч., с. 203.
32
33
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5. Дечко Узунов – работен момент от изписването на стенописи в Българския павилион,
Париж 1937 (ДАА, Ф. 109к)
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ART AND COMMISSION IN THE CONTEXT
OF AN INTERNATIONAL EVENT, THE 1937
PARIS INTERNATIONAL EXHIBITION AND
BULGARIA’S PARTICIPATION
Maria Miteva
Institute of Art Studies

Bulgaria’s image as shown at international fairs is a result of the interaction of
a number of factors. The role of an architect and a designer in shaping an overall
visual representation is crucial. Apart from the particular artistic insight into
Bulgaria’s participation in the 1937 Paris International Exhibition, the policies
of public procurement, the interaction between various institutions in charge, the
mounting of the event, etc., have been analysed and drawn to deal with the issue.
A conclusion is reached that an institutional authority (the role of the National
Academy of Art in this particular case) is indispensable to the creative process
of conceiving and designing major events and sites. The reception and the effect
of Bulgaria’s participation in the international fair are also considered as well as
publications and commentaries in the press.
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ЦЕННОСТНИ КРИТЕРИИ НА ЗАРАЖДАЩИЯ
СЕ БЪЛГАРСКИ И ХЪРВАТСКИ МУЗИКАЛЕН
ТЕАТЪР
Антоанета Балчева

Институт за балканистика с Център по тракология
ani.balcheva@yahoo.com
Резюме: Историята около утвърждаването на българския и хърватския музикален
театър в началото на ХХ в. е проследена на фона на желанието на културните елити
за абсорбиране на компоненти от най-различни цивилизационни образувания, неотменна част от движението им към цялостно еманципиране на духовния живот и
свързването на художествените традиции на кръстопътя с европейския мисловен и
естетически контекст. Направен е опит да се опише пътят на хърватската и българската опера към модерността, съпътстван от естественото желание за вписване в традицията на европейските духовни ценности, окрилен от просвещенското кредо на
нейните първостроители и волята за „преобразяването“ на индивида. Наблегнато е
върху интерпретацията на „родното“ не като уникалност на произхода, а своеобразна
конфигурация на „заетото“, при което то не само се идентифицира чрез оглеждане в
чуждото, но и се твори чрез неговата асимилация.
Ключови думи: културна история, идентичности, традиции и модернизация в Югоизточна Европа, елити, българо-хърватски културни взаимодействия

Историята около възникването и утвърждаването на българския и хърватския музикален театър, превърнала се в част от пътя им към цялостно еманципиране на духовния живот и свързването на художествените традиции
на кръстопътя с европейския мисловен и естетически контекст, е пробен
камък за жизнеността на т.н. „гранични култури“, за самобитния синтез на
„западното с родното“, на „модерното“ с „националното“. Навлизането на
българските и хърватски елити в модерността е своеобразна афермация на
изявената съпричастност с ценностите на Стария континент и едновременно с това катализатор за един нов опит, който с времето придобива акцент,
придаващ на новото характера на епоха1.
1

Козелек, Р. „Ново време (NeueZeit) и „новото време“ (Neuzeit) в теорията на историята и

Антоанета Балчева е доцент в Института за балканистика с Център по тракология. Завършила е специалностите „Славянски филологии“ и „История и теория на културата“ при СУ „Св. Кл. Охридски“. Ръководител е на два международни научноизследователски проекта съвместно с Института по история към
Чешката академия на науките и с Института по история на хърватската литература, театър и музика към
ХАНИ. Автор е на монографичните изследвания Между мита и балканските реалности. Характер на
романтизма на славянския Юг. (2000), Мостове през вековете. Югоизточноевропейски диалогични полета (2010), съставител на сборниците Югоизточноевропейският град и съвременността на миналото
(2012), Пътища и пътеки на европеизма на Балканите (2014) и др. Нейни студии и статии са издадени
в български, хърватски, чешки, италиански и други сборници.
Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017
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В навечерието на ХХ в. пречистващата магия на сценичното изкуство
вече има нови задачи. Градската театрална активност – дотогава ритуална и
тържествена, спорадична и скитаща или предназначена само за определени
обществени прослойки, вече се издига в ранг на трайна институция, която
заедно със своите възпитателни и педагогически функции носи печата на
буржоазно-аристократичния култ към красотата.
Абсорбирайки универсалните ценности на една непрекъсната във времето
музикална традиция, хърватската музикална драма е улеснена в изграждането
на една наднационална широко развита професионална среда, дала за времето си видни оперни изпълнители, композитори и диригенти. Достатъчно е да
си припомним първите оперни спектакли в Дубровник, сред които особено
разпространена е „Евридика“ на О. Ринунчини, или широкото място, отредено на музиката в някои от пиесите на дубровнишките автори „Дубравка“
на Ив. Гундулич 1628 г. или „Аталанта“ на Дж. Палмотич, 1629 г. На север
първите музикално-сценични произведения (зингшпили), а после и опери се
изнасят от пътуващи немски и италиански трупи още през XVIII в. В театъра
на Андрия Людевит Адамич в Риека си дават среща още през 1765 г. найкрупните произведения от оперния репертоар по онова време.
Многобройна е и обхванатата от „скинастенията“ българска публика.
Тази „болест“ или „слабост“ по сцената“, станала част от съзнателно кодифицирания градски живот, кара зрителя с еднакъв възторг да въздиша по
„Многострадалната Геновева“, да се смее над „Криворазбраната цивилизация“, да афоресва певачките на Митхадпаша или да замира от благоговение
под трелите на някоя си госпожица Филипина фон Еделсберг на концертите
ѝ в Исляххане в Русе. „Знаменателно е, че прохождайки за Европа-та, българинът избира от образа ѝ – що се отнася до изкуствата на музикалната сцена
– не атракцията, забавното, зрелищното, а онова, което е близко до неговата
патриархалност, което е благонравно и го образова. Което облагородява и
издига социалния престиж. Което смекчава нрава му, не просто му служи
да си убие времето. Оттук и операта, благозвучна и поучителна, в същото
време разбираема със своите случки, думи и герои, със своите съдбовни
илюзии за величие, изиграва ролята на „троянски кон“ за европейската музикална традиция в България“.2 Именно тази „психоза“ на зрителите, „удоволствието да съучавстват в „подготвената, професионалната игра“, да се
оставят да бъдат завладени от магията на театъра дават тласъка и за появата
на Столичната драматическо-оперна трупа, в която учредителите успяват
да съберат състав от солисти, хор, че и малък оркестър в дъсчения театър
„Основа“. Успехът на първите му представления би бил немислим, ако операта не влиза още тогава в проекта на една немногобройна интелигенция за
структуриране на културното пространство на едно формиращо се според
модерността на епохата общество.
историографията. – В: Студии по история на понятията. С., 2007, с. 81.
2
Бикс, Р. „На опера в стара София“. С., 2004, с. 9.
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Музикалният театър се превръща в съществено звено от поредицата социо-културни механизми, насочени към „преобразяване“ на личността, към
по-голямата ѝ автономност от установените стереотипи, от патриархалния
кръговрат и превръщането ѝ в относително „подвижен“ индивид. Относно сотирологичната му функция дълго време в българското общество тече
сериозен дебат, в който са ангажирани най-известните интелектуалци по
онова време (П.П. Славейков, Ив. Андрейчин, К. Величков, П.Ю. Тодоров,
Д. Страшимиров и др.)
Театърът – храм, който трябва да служи на нравствената чистота на индивида по-скоро чрез чара на удоволствието, отколкото с помоща на религиозни церемонии или пренесени от суеверието навици, вече се нуждае от
обществена сграда, която да импонира на новото светоусещане, да разтваря
портика си към улицата или монументалния площад, рамкиран от подобни
сгради и съобразен с предварително зададени пропорции. Едновременно с
добрата акустика и търсената по образец на Паладиогръко-римска външна
архитектура се търси едно по-пищно фасадно оформление, което да съответства на зададената социална роля на театъра. За диренето на подобни архитектурни решения подсказват и построените в Осиек (1865), Риека (1883),
Сплит (1893), Загреб (1895) и София (1906) театрални сгради. Последните
две с богатата си декоративна украса по проект на известните в цяла Европа
виенски архитекти Фердинанд Хелмер и Херман Фелнер, заедно със спазване и продължаване традицията на пиетет към класическото наследство,
носят ехото на многогласието на ХIX в., който на прага на отричането на неокласицизма все още го смята за свой непогрешим метод и именно поради
това му дава свое специфично лице.
Именно това второ лице на класиката, трансформирано и пречупено от
особеностите на тази епоха, наречено понякога в специалната литература
под името „бароко-модерн“, e интригувало и българските първостроители
на храма. В задълбоченото си изследване БранкоХечимович цитира дописката на Никола Андрич в „Народне новине“, където заедно с информацията относно избирането на Илия Миларов за директор на театралната трупа
„Сълза и смях“ се споменава и за скорошното му пребиваване във Виена,
където са водени разговори с Хелмер и Фелнер за построяването на Народния театър в София3.
Превръщането на новопостроените оперни сцени в притегателен център
за редица български и хърватски творци изобилства с културни артефакти
съвестно поднесени от хърватската изследователка Мария Барбиери в монографичното ѝ изследване „Български певци на хърватската оперна сцена“4.
За съжаление, твърде оскъдни са сведенията за периода преди Първата световна война, както отбелязва акад. Брозович5, обяснимо от гледна точка на
Hećimović, B. Hrvatsko-bugarski kazališni do diri i veze od fin de siècla do sredine 20 stoljeća. –
In: Hrvatsko-bugarskiodnosi u 19. i 20. stoljeću. Zagreb, 2005, p. 101.
4
Barbieri, M. Bugarski pjevaći na hrvatskoj opernoj sceni. Zagreb, 2006.
5
Brozović, D. Predgovor. – In: Bugarski pjevaći na hrvatskoj opernoj sceni..., p. 11.
3
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трудностите, свързани с оформянето на контурите на една нова идентичност,
жизнен проблем за възраждащата се и несвободна държавнополитически нация. Независимо от факта, че 1846 г. е вече събитие с появата на първата хърватска опера на В. Лисински (1819–1854) „Любов и злоба“, а по-късната му творба
„Порин“ доусъвършенства илирийския идеал за съграждане на съвременна музика на основите на народната, хърватската музикална драма е потърпевша от
опититите на хабсбургския абсолютизъм за германизация (1850–1860), довели
до известно приглушаване на музикалните ѝ изяви. Нейното утвърждаване е
плод на професионализма и безрезервната всеотдайност на една самоконституирала се прослойка, въвела нови модалности в зародилия се градски интелектуализъм. Доказателство за жизнеността ѝ е трайният интерес, който изпитва българската музикално-сценична дейност към произведенията на първите
хърватски композитори. В брой 8, 1901 г. от музикалния лист „Кавал“6 сред
изнесените концерти в столицата се съобщава за изпълнените произведения на
Ив. Заиц „Александрови внуци“ и „Замислена мома“ „на покойния хърватин
Лисински“. В брой 3 от изминалата година е поместена пълна биография на
„хърватския Верди“, основополжника на първата хърватска оперна трупа, реформирал из основи продукцията на музикалното училище (Hrvatski glazbeni
zavod), дългогодишен диригент, директор и композитор в Народния театър
(Narodno zemaljsko kazaliste) в Загреб7. Интересът към него се подсилва и от
факта, че той е автор и на първата опера, изнесена на хърватски език „Никола
Шубич Зрински“, в което се оглежда и една особеност на българската и хърватската модерност – търсене корените на националната идентичност като гарант
за съществуването на високо изкуство. Казаното от П.П. Славейков за утопичния театър-храм в „На острова на блажените“ има своя прагматична версия
в статията му „Национален театър“. „С поставянето на здрави основи нашия
театър като национален, като висш културен институт, като храм, в който да
се богослужи с българската реч и чрез нея да се манифестира в художествени
форми творческата ни мощ и нашето съзнание на живот – с това ние се доближаваме до задачата на истински театър.“ В стремежа за самоидентификация
и утвърждаване на своята етническа виталност като извънредно достойнство
се счита въвеждането на родния език в представленията. (За професионалната
почтеност и предаността на първите солисти, поканени от Прага, завършили
Пиводовата школа, сред които сопраното Олга Добшова, Ана Кратохвилова,
Ярослав Хашек говори фактът, че през втория сезон на Оперното отделение
те заучават партитурите си на български език, неимоверно труден за тях, а и
безполезен в оперната им кариера другаде.) Театърът-храм е ретортата, в която
трябва да се осъществи преобразяването на сместа народ в благородния метал
на нацията. Именно на един от неговите жреци се покланя и българската общественост, която през 1907 г. тържествено отбелязва юбилея на Иван Заиц. В спе-

6
7

Музикален лист „Кавал“, 1901, бр. 8, с. 5.
Музикален лист „Кавал“, 1900, бр. 3, с. 2.
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циален репортаж от бр. 5 на „Музикален вестник“8 е анонсиран предстоящият
концерт, който хърватското дружество „Коло“ се кани да изнесе в чест на именития майстор, а в брой 7 от 1907 г. авторът Ц. Иванов акцентира върху мисионерската роля на неговото творчество: „Със своите кръшни и мелодични звуци
той и други като него предадоха свой оттенък, своя физиономия и душа, но тъй
близка до българската, че той стана не по-малко мил и любим на хърватските
братя – българите. И сега негова дух витае над българските чертози и висини.“9
Накрая статията в патетичен дух, напомнящ преклонението пред романтичния
поет К.Х. Маха, завършва със стихове и патетични възгласи: „Блажена си земя
мила що отгледваш таквис чеда. И ние макар и далеко от Хърватско по пространство и далечина, но общи по тяло и душа, не остава нищо ням, освен да
споделим тая слава и възторг; това велико празненство да се запечата дълбоко в
нашата душевна дълбина и да отправим горещ поздрав и привет на тоя старецвеликан, който добре познава нас и нашия край.“10
Написаното от г-н Иванов е в съзвучие с утвърждаващата се сред българското общество в годините 1904–1907 идея за южнославянско и балканско
сближение в духовната сфера. В унисон със състоялите се по това време Южнославянска художествена изложба и Събор на публицистите българската
музикална общност не закъснява да заяви пред публиката своето желание за
провеждането на Южнославянски музикален събор, който ще „допринесе“
за по-скорошното сближаване на сродните народи. Храмът на Мелпомена
отново е призван да осъществи това сближение на човешките сърца. „Наистина, необходимо е съдействието на изкуството за по-скорошното осъществяване на нашето сближаване. Няма такова сърце, което би могло да бъде
безучастно като вижда целия славянски юг под един покрив.“11 „Пропастта на непознанството“ трябва да се запълни чрез изкуството, изпълняващо
своята естетико-социална роля. Музикалните хроники започват да излъчват
вести от съвместни културни изяви. Интересен артефакт е организирания
в Загреб на 22 януари 1907 г. концерт на българските студенти, изпълнили
само композиции на Д.Христов, „нещо което, доколкото ни е известно, не
е направено досега у нас, даже в сърцето на България, гдето се разполага с
много и подбрани музикални сили“12. Към изнесените творби (увертюрата
на „Ивайло“, „Звуци от Балкана“ – сюита, „Лиляна мома хубава“) се числят
и изпълнените от членуващите в дружество „Коло“ госпожици, китки народни песни и студентският марш. С подобни изяви завършва кореспондентът „потропахме веч на вратата на музикална Европа, която сигур ще ни
Иванов, Ц. Из музикалния живот на славянските и съседните нам страни. – Музикалнопедагогичен лист „Музикален вестник“, 1907, бр. 5, с. 9.
9
Иванов, Ц. Из музикалния живот на славянските и съседните нам страни. – Музикалнопедагогичен лист „Музикален вестник“, 1907, бр. 7, с. 5.
10
Пак там.
11
Музикално-педагогичен лист „Музикален вестник“, 1907, бр. 2 и 3, с. 1.
12
Музикално-педагогичен лист „Музикален вестник“, 1907. бр. 6 , с. 6.
8
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отвори ако има какво да ѝ принесем.“13
Зачестилите съвместни изяви в контекста на взаимния интерес на двата
народа все повече съдействат локалният колорит да се възприема повече
като стойност, отколкото като проклятие. Пътят на хърватската и българската опера към модерността, съпътстван от естественото желание за вписване в традицията на европейските духовни ценности, окрилен от просвещенското кредо на нейните първостроители и волята за „преобразяването“
на индивида, ще даде в контекста на съпътстващите го опозиции свое-чуждо
нова интерпретация на „родното“ не като уникалност на произхода, а своеобразна конфигурация на „заетото“, при което то не само се идентифицира
чрез оглеждане в чуждото, но и се твори чрез неговата асимилация. Музикалният театър постепенно ще стане част от европейската сецесионна мозайка,
в която всеки елемент има непреходно значение. Именно на тези усилия се
дължи започналият в хърватската и българска опера процес на инкорпориране на фолклора в европейските музикални форми, както и характерът на цялото музикално творчество на първата генерация композитори: В. Лисински,
Ив. Заиц, Ватрослав Коландер, Франьо Новак, Сречко Албини, Б. Берса, Ем.
Манолов, Маестро Атанасов, Добри Христов, Панайот Пипков и т.н. Наред
с „Порин“, „Никола Шубич Зрински“ се появяват „Цвета“ (1898) и „Андрия
Чубранович“ (1900) на В. Берса, „Маричон“ (1901) на Сречко Албини, „Повратак“, „Адел и Мара“ на Йосип Хатце, „Пожар“ на Б. Берса. Опирайки се
на една по-висока степен на музикално познание, те ще постигнат връзката:
интонационен материал–музикален изказ–фолклорно–универсално. Реактуализацията на миналото, съвместно с една сакрализация на знаците на родовата памет, внушена в повечето творби, ще подсилят автентичното звучене на
техните произведения, давайки възможност на хърватската и българската публика за съпоставянето на различни културни стандарти с еднакъв ценностен
код при запазване на локалния цвят, едно от най-големите предизвикателства
на интеграционните процеси. Така от случването на първите „пробни“ представления на Дружбата, включващи „Фауст“, „Трубадур“, „Аида“, „Демон“,
„Палячи“, „Лучия де Ламермур“, „Евгений Онегин“, „Русалка“, „Травиата“,
се стига до неповторимия в историята на музикалния театър „български сезон“ (1910–1911). Една след друга излизат премиерите на четири опери от
български композитори: „Сиромахкиня“ от Ем. Манолов (написана за читалището в Казанлък още през 1900 г.) и новите „Камен и Цена“ от Иван Иванов
и Вацлав Кауцки, „Тахир-Беговица“ от Димитър Хаджигеоргиев и „Борислав“
от Георги Атанасов-Маестрото. Приети повече от една широка общественост,
отколкото от критиката тези първи „композиторски доказателства“, съдържащи социално послание за смисъла да имаме оперен театър и представата за
неговата същност, разкриват една характерна за времето си картина, изпълнена с устреми без крушения, възцарена справедливост, пренебрегнат дълг
и всичко това в родна музика. „Като че ли именно в този ранен период Со13

Пак там, с. 7.
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фия и нейните оперни вълнения най-плътно доближават мисията на един истински национален театър, разбира се, отразил представите на българина от
това време с присъщия му наивитет, ентусиазъм, безкористие, способност за
жертва у всеки, прегърнал делото и повярвал в бъдещето на своята свободна
държава.“14 Независимо от реалните им художествени постижения, отнесени
към сегашната ни действителност, тези опери имат значение като интуитивни
попадения в търсене на истинския модел за българската музикална драма.
Така операта „Тахирбеговица“ се поставя в 40 представления и става хит. Заедно с оперетата „На пробуждане“ и незавършената „Македония свободна“
композиторът Д. Хаджигеоргиев пристъпва макар и с колебливи стъпки към
формиране на основната типология на жанра – битова, приказно-фантастична
и героико-патриотична опера. Неговата основна творба въодушевява и други български музиканти за създаването на музикално-сценични творби. Сред
тях са както маестро Атанасов, който с „Борислав“ постига завидна музикална благозвучност в руслото на италианската оперна традиция, така и Панайот Пипков, Амирхан-Князев и Димитър Караджов с три завършени опери до
1920 г., едната от които „Младият крал“ върху либрето на Теодор Траянов по
сюжет на Оскар Уайлд ще влезе в афиша на Фолксопера във Виена. В енциклопедиите се отбелязва, че музиката му е под влияние на немския експресионизъм и на импресионизма на Дебюси.
Интересен артефакт са и трите опери по собствено либрето на първата у
нас жена композитор Б. Гюзелева-Вульпе, чиято „Психея“ се радва на една
постановка на Дружбата през 1912 г. Заедно със световнизвестната композиторка Дора Пеячевич, чиято симфония във fis-mol се счита за първата
хърватска модерна симфония, и двете като деца на европейския fin-de-siecle,
дават своя принос и тласък за лелеяното навлизане в „свободната зона“ на
личната творческа инициатива с търсенето на особеното преливане на европейските образци и фолклора в индивидуалния музикален изказ.
Потапянето на българската и хърватската опера в модерността и съпровождащите го ценностни критерии са ясен пример за хармонизирането на
неизравнени културни нива благодарение на еднаквите духовни стандарти. Водена от културен авангард, ясно набелязал специфичните форми на
нейното съществуване, тя се превръща в интерпретативен инструмент на
усвоеното в една вечно изхождаща към безначалие рецептивност на различните културни модели. В историята на българския и хърватския музикален
театър се утвърждава изводът, че „завръщанията у дома“ са възможни само
след „отпътуванията“, „родното“ не само се идентифицира чрез оглеждане
в чуждото, но и се твори чрез неговата асимилация.

14

Бикс, Р. Цит. съч., с. 5.
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VALUE CRITERIA OF THE EMERGING
BULGARIAN AND CROATIAN MUSICAL
THEATRES
Antoaneta Balcheva

Institute of Balkan Studies and Centre of Thracology

The story of establishing the Bulgarian and Croatian musical theatres in the
early twentieth century is traced out against a backdrop of the cultural elites’
striving to absorb components of various civilizational structures, an integral
part on the road towards the full emancipation of cultural life and linking up art
traditions at the Balkan crossroads with the European reflective and aesthetic
context. An attempt is made to depict the path of Bulgarian and Croatian operas
toward modernity, concomitant with the natural desire to fit into the tradition of
the European spiritual values, elated by the enlightening credo of the pioneers
and the will to ‘reshape’ the individual. An emphasis is put on the interpretation
of the ‘native’ not as uniqueness of the origin, but rather as a configuration of a
kind of ‘borrowing’, where the ‘native’ is not only identified through reflecting it
in the foreign, but is also created through its assimilation.
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ЗЛАТАН ДУДОВ ПРЕДИ ДЕФА –
АВТОР МЕЖДУ ТЕЧЕНИЯТА
Александър Донев
Аудиовидео „Орфей“
alexanderdonev@gmail.com

Резюме: Статията представя някои неизвестни страни от биографията и творчеството на режисьора Златан Дудов след дебюта му „Куле Вампе“ и по време на неговата
емиграция във Франция до 1940 г. Текстът е разработен въз основа на малко изследвани материали, съхранявани във Френската синематека и във Френския национален
архив. Доскоро се смяташе, че основната творческа дейност на Златан Дудов от това
време са двете театрални постановки, по същество световни премиери, на пиесите
на Бертолт Брехт „Оръжията на госпожа Карар“ и „Страх и мизерия в Третия райх“.
Проучването на архивите разкрива десетки различни проекти, по които Дудов работи
по време на емиграцията си в Париж. През този период се формират до голяма степен
неговите зрели възгледи като кинематографист и теоретик.
Ключови думи: кино, „Куле Вампе“, Брехт, театър, емиграция, архив, антифашизъм,
авторство

В началото – няколко думи защо се занимаваме със Златан Дудов днес.
Името на родения в Цариброд през 1903 г. кинорежисьор не е неизвестно, то се идентифицира най-вече с „Куле Вампе“1 от 1932 г., единствения
филм, който Годар цитира наравно с образците на авангардното съветско
кино в статията си от 1950 г. „За едно политическо кино“2. Повече от 50 години след смъртта си Дудов остава непознат, непризнат или по-скоро недооценен. В биографията му има бели страници, пренебрегнати постижения,
премълчани приноси. Но днес, след отварянето на фондове с личните му
Kuhle Wampe oder: Wem gehört die Welt?, Германия (1932), 76 минути. Режисьор: Златан
Дудов. В ролите: Херта Тиле, Марта Волтер, Лили Шонборн, Ернст Буш, Адолф Фишер.
Заглавието „Куле Вампе“ означава на берлинския диалект от 20-те години на ХХ век „празни
стомаси“. Така се нарича и палатковият лагер край най-голямото езеро в предградията на
Берлин – Мюгел, където безработните са намирали подслон през летните месеци, за да не
плащат скъпите квартири в града. http://www.imdb.com/title/tt0023104 [04.07.2016].
2
За първи път публикувано като “Pour un cinéma politique” in Gazette du Cinema 3 (September
1950). Цит. по Godard, J.L. Towards a Political Cinema. – In T. Milne (ed.) Godard on Godard.
New York: Da Capo Press, 1986
1

Д-р Александър Донев е филмов продуцент, специалист по филмов маркетинг. Изпълнителен директор
на „Аудиовидео Орфей“ ЕАД (2011–). Докторант в Института за изследване на изкуствата при БАН
(2011–2015). Гост-преподавател в НАТФИЗ (1993–1995 и от 2016) и НБУ (1997–). Магистър по кинознание в НАТФИЗ (1988). 1990–1992 г. – редактор в списание „Кино“ (издание на СБФД); 1993–1997
– управител на издателство „Народна култура“ ЕООД; 1997–2001 – изпълнителен директор на „София
филм“ ЕАД; 2003–2004 – заместник програмен директор на БНТ; 2005–2008 – маркетинг консултант в
„Камера“ ООД; 2009–2010 – изпълнителен директор на НФЦ.
Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017
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архиви във френската синематека, националния архив в Париж, парижката
префектура и в берлинската „Академи дер Кюнсте“, все повече загадки започват да се изясняват.
След края на Втората световна война в Париж е основан киноклубът
„Обектив 49“. В него участват Жан Кокто, Анри Ланглоа, а почетен член
е Орсън Уелс. Киноклубът има за цел да пропагандира един нов киноавангард – мисия, подкрепена от писатели, кинотворци и критици, сред
които Андре Базен, Реймон Кьоно, Жан Гремийон, Александър Астрюк.
Те организират през лятото на 1949 г. в казиното на Биариц независим
фестивал, наречен Le Festival du Film Maudit, алюзия за „прокълнати поети“ по израза на Маларме. Ключово място в организацията и в разгорещените дискусии играят няколко съвсем млади киномани, чиито имена
по онова време са абсолютно неизвестни – Франсоа Трюфо, Жак Ривет,
Жан-Люк Годар, Клод Шаброл, Ерик Ромер и Жан Душе. Сред „прокълнатите филми“, изразители на новия дух след голямата война, са 16 заглавия, създадени между 1932 и 1945 г. – творби на Жан Виго, Висконти,
Роселини, Жан Реноар, Жан Руш, Джон Форд и др. Хронологически найранният е именно „Куле Вампе“ на Златан Дудов. Фестивалът в Биариц
има дългоотекващ ефект за формиране на отношенията между интелектуалците и киното през втората половина на ХХ век.
Всъщност името, с което и до днес на първо място свързват „Куле Вампе“, не само просветените киномани, но и авторитетни изследователи, е
Бертолт Брехт. В над 90% от публикациите той е посочен за единствен автор
на филма, а в стотици статии Брехтовите методи на монтажа се анализират
чрез примери от „Куле Вампе“. В действителност нещата стоят по-различно.
Когато за първи път водещото берлинско киносписание ‘Filmkurier’ в
броя от 13.08.1931 съобщава за снимките на „Куле Вампе“, за автори са посочени Дудов, Брехт и Отвалд (в тази последователност). Според първия
биограф на Дудов Херман Херлингхаус3 причината за отпадане на името
му като съсценарист е решението той да присъства само като режисьор, за
да се предпази филмът от евентуални цензурни проблеми. По онова време
се въвежда закон, който предвижда строга цензура по отношение на революционните и „чуждестранни филми“, като под последните се разбират и
продукциите, създадени в Германия от сценарист или режисьор чужденец.
На всички въпроси за авторството на филма и Брехт, и Дудов отговарят,
че „Куле Вампе“ е дело на колектив, който включва Дудов, Брехт, Айслер,
Отвалд и директора на продукция австриеца Георг Хьолеринг. От петимата само първият и последният имат някакъв опит в киното: по това време
Дудов вече е участвал като асистент по режисурата и монтажа в няколко документални филма и е самостоятелен автор на късометражния „Как живеят
работниците“(1930).
В архива, съхранен от дъщерята на режисьора, Катерина Дудов, който е
3

Herlinghaus, H. Slatan Dudow. Berlin: Henschelverlag, 1960.
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1. Плакат за прожекция на филма „Куле Вампе“, където името на Златан Дудов липсва

в процес на реставрация, се намира първоначалният трийтмънт с единствен
автор Златан Дудов. В него детайлно са разработени първите две действия
от четириактната структура: самоубийството на младия работник Бьонике
и годежът на неговата сестра в палатковото селище „Куле Вампе“. В основата на този втори акт стоят мотиви от ранната едноактна пиеса на Брехт
„Сватбата“4, която Дудов предлага за екранизация като звуков филм на го4

Брехт пише тази пиеса през 1919 г. като 21-годишен студент. За първи път тя е поставена на
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2. Реклама във вестник за излизането на „Куле Вампе“ в кината през 1932 г.

лямата продуцентска фирма „Тобис“ в края на 20-те години. Впрочем още
първата театрална постановка, която Дудов прави като ученик в София,
„Женитба“ на Гогол, има сходна тема.
В интервю за списание “Screen” Георг Хьолеринг, директор на продукция на филма, категорично сочи Дудов като инициатор и основен създател:
„Брехт и Дудов бяха големи приятели и имаха огромно уважение един към
друг, но Дудов знаеше точно как и къде да използва Брехт. Дудов беше движещата сила и мисля, че най-големият принос беше на Дудов, а не на Брехт...
Сценарист беше и Отвалд, но Дудов беше толкова доминираща личност, че
бързо получи всичко, което искаше от Отвалд.“5 Върху съхранявания от германския Бундесфилмархив оригинал на сценария на „Куле Вампе“ имената
на тримата са изписани в следния ред: Златан Дудов, Бертолт Брехт, Ернст
Отвалд. Според Хьолеринг на Дудов принадлежи и оригиналната концепция за монтажа, който вдъхновява толкова изследователи брехтианци. „Дудов беше много добър, изключителен по моя преценка, в монтажа. Дадохме
му една опитна асистентка, възрастна жена, и всичко беше прекрасно.“6
„Куле вампе“ е забранен от две цензурни инстанции. Именно в актив11 декември 1926 г. от Мелхиор Фишер във Франкфурт. След 1945 г. Брехт преработва текста
и той е поставен под известното и днес заглавие „Сватбата на дребния буржоа“.
5
Making Kuhle Wampe – Interview of Ben Brewster and Colin MacCabe with George Hoellering. –
Screen, London. Winter 1974, N 5, pp. 71-78.
6
Ibid.
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ната защита пред цензурата
Брехт играе ключова роля
и започва да се изтъква
като основен създател на
творбата. Дудов, като чужденец, е принуден да стои
на втори план. Дискусиите
около филма предизвикват
любопитство в Москва, тъй
като фирмата продуцент
„Прометойс“ е дъщерна на
съветската „Межрабпом“.
Така, още преди филмът да
е разрешен от цензурата в
Германия, първата официална прожекция се състои
в Москва, където Брехт и
Дудов са поканени. Филмът
остава тотално неразбран
от критиката и от обикновените съветски зрители,
които не могат да приемат,
че германските безработни имат велосипеди и дори
мотоциклети, а преди да се
самоубие, младият Бьонике
3. Плакат за постановката на Дудов по „Страх и
оставя на масата в кухнята
мизерия в Третия райх“ през 1938 г. в Париж
ръчен часовник7.
С доста непълноти и неточности се коментират и емигрантските години на Дудов след напускането
на нацистка Германия – от ноември 1934 до май 1940 в Париж и после – до
пролетта на 1946 г. в Швейцария. Между 1933 и 1939 Франция е главното
убежище на десетки хиляди германски емигранти – евреи и антифашисти,
които бягат от преследванията на нацистите. Единственият изследовател,
публикувал за емигрантството на Дудов в Париж, е французойката Мелани
Тружон: „Освен активната си театрална и филмова дейност той е част от
кръга на „различните“ сред германските емигранти, общува с Валтер Бенямин и Зигфрид Кракауер, има кореспонденция с Теодор Адорно“8. Във
фондовете на Френския национален архив се съдържат десетки писма, които свидетелстват за ролята на Дудов да информира Брехт за настроенията и
Рецензия на А. Петрович във вестник „Вечерная Москва“ от 19 май 1932.
Trugeon, M. Un cinéaste antifasciste à Paris: Slatan Dudow (1934–1939). – 1895. Mille huit cent
quatrevingt-quinze. Paris: Association française de recherche sur l’histoire du cinéma (AFRHC),
2010, N 60, pр. 64-91.
7
8
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събитията сред германската емиграция в Париж. Българинът е стимулът за
написването на едноактната пиеса на Брехт за гражданската война в Испания „Оръжията на сеньора Карар“ и е първият ѝ режисьор с немскоезични
актьори и Хелене Вайгел в главната роля. Въпреки ласкавите отзиви, премиерното представление на 17 октомври 1937 г. остава единствено – емигрантите оценяват постановката, но не могат да я подкрепят финансово. Подобна е съдбата и на другата Брехтова пиеса, която Дудов поставя в Париж
– съкратена версия на „Страх и мизерия в Третия райх“, представена под
заглавие „99%“ през май 1939 г.
Характерна е задочната дискусия между Брехт и Дудов по повод интерпретацията на сюжета. Докато Брехт настоява на принципа на отчуждението и теорията си за епическия театър, Дудов поставя акцента върху емоционалното въздействие в духа на Аристотел. Брехт бил недоволен, когато
Валтер Бенямин му писал, че на места публиката се е смеела, благодарение
на комедийните режисьорски решения. Дудов се аргументира с необходимостта заедно с образа на страшните неща, които се случват в нацистка
Германия, да се даде на хората и някаква надежда, да се подскаже, че врагът
може да бъде победен. Кореспонденцията между двамата, която възлиза на
няколкостотин страници, запечатва процеса на постепенна еманципация на
Дудов от Брехт.
Документите от парижката синематека, и особено от архива на префектурата, на които бях първият изследовател, хвърлят допълнителна светлина
върху живота на Дудов в Париж. За разлика от Брехт или Томас Ман, които
и в емиграция са напълно финансово осигурени, Дудов е от онези, които
непрекъснато балансират на ръба на оцеляването. Още при идването си в
Париж получава предложение да работи в различни френски продукции, но
предпочита да се занимава със собствените си проекти. В архива на синематеката има списък, направен от него, с трийтмънти, завършени сценарии и
текстове на пиеси, който включва повече от 30 заглавия. Сред тях е един новаторски проект за радиосериал – поредица от кратки скечове като контрапропаганда срещу нацистите, насочена към максимално широка аудитория.
Френската политика се променя радикално след падането от власт на 8
април 1938 на социалиста Леон Блум. Новият вътрешен министър Албер
Саро издава на 14 април 1938 циркулярно писмо до всички полицейски
префекти: „Необходимо е сред чуждестранното население на страната да
се разобличат онези личности, които по един или друг начин биха могли
да нарушат реда и обществената сигурност“. Следва ново разпореждане
от 12 ноември 1938, с което става възможно задържането в съответствие
с „техниката на управление“, без да се спазват обичайните полицейски и
юридически процедури. Опасността Дудов да бъде екстрадиран от Франция
заради нередовни документи се изостря особено през април 1939 година.
Благодарение на подновения си български паспорт, получава удължаване
на правото на престой до 6 ноември 1940 г. За него се застъпват и някои
известни личности, сред които е френският издател и литературен критик
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Леон Пиер Квинт, един от първите интерпретатори на Пруст. Дудов трескаво търси ново място за емиграция, дори е готов да се върне в България. За
това свидетелства кореспонденцията му с Боян Дановски от есента на 1939
г. Дудов обаче не може да намери пари за дългото пътуване, а френските
власти не дават разрешение на жена му като германка да напусне страната.
Първият доклад до префекта на Париж относно „подозрителната дейност“ на Дудов, носещ гриф „Секретно“, е от 25 ноември 1939 г. „Подозрителният факт“ се оказва идеята на Дудов за филма „Истинското лице
на Хитлер“, за която той търси подкрепа пред Жан Жироду, главен комисар по информацията в правителството на Даладие. Става въпрос за един
антинацистки анимационен филм, който съчетава фотографии, кинокадри
и рисунки, разобличаващ Хитлер чрез деформациите на лицето му по време на неговите речи. Полицейският доклад обективно описва затрудненото
материално положение на Дудов и съпругата му – закъснение на наема от
3240 франка (при годишен размер от 3000 франка), неплатени сметки, други битови затруднения, установени в резултат от следене и разпитване на
съседите.
На 4 март 1940 е изготвен доклад на парижката префектура за неговата подозрителната дейност. Сред мотивите се посочват контактите му с
норвежката журналистка Герда Греп, известна с кореспонденциите си за
Испанската гражданска война и подозирана от френската полиция като
съветски агент. Срещите на Дудов с нея са по времето, когато той събира
информация за Брехтовата пиеса „Оръжията на г-жа Карар“. Още по-опасни
за френските служби са контактите на Дудов с германския комунист, роден
в Чехия, Ото Кац с псевдоним „Андре Симон“, считан за прототип на героя
от „Казабланка“ Виктор Ласло. Възможно е Дудов да се е срещал с него
още в Берлин, докато Ото Кац е бил управител в театъра на Пискатор. След
емигрирането си в Москва Кац е обучен за съветски шпионин и пратен да
ръководи мрежата на КГБ в Испания по време на Гражданската война.
На 8 март 1940 г. е издадена заповед, с която Златан Дудов, заедно с още
28 чужденци от различен произход, е определен за интерниране в лагера
Верне, департамент Ариеж, Югозападна Франция. Такива лагери има десетки и в периода между 1939 и 1944 г. през тях минават стотици хиляди
емигранти от целия политически спектър. Те са междинни станции за депортирането на десетки хиляди френски и чуждестранни евреи в лагерите на смъртта. В началото на април 1940 г. Дудов е арестуван и отведен в
предварителен лагер, устроен на тенискортовете „Ролан Гарос“. Оттук той
трябва да бъде изпратен в лагера Верне.
Последният документ от досието на Дудов в архива на парижката префектура е от август 1940, два месеца след окупирането на Париж от нацистите.
В него можем да прочетем, че след нeколкодневен престой в „Ролан Гарос“
Дудов е конвоиран по негово настояване до италианската граница, откъдето
смятал да се върне обратно в България. По това време той има все още валиден български паспорт. Първоначално заминава за Швейцария, на която
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гледа като междинна спирка по пътя за
България. В същото
време поради неговото
заболяване, бременността
на жена му или по
друга причина те
остават в Аскона
повече от предвиденото. По време на
емиграцията в Париж Дудов е поддържал много добри
връзки с централата за работническа
просвета в Берн,
която
организира
показа на филмите
му в Швейцария.
Тук той се свързва
и с Лазар Векслер,
емигрант от Полша,
основател и собственик на фирмата
„Презенс“ АГ, която
днес е най-старата,
съществуваща без
прекъсване
про- 4. Чернова на писмо на Златан Дудов до Боян Дановски от 1939 г.
дуцентска
фирма
в Европа. Именно Векслер помага за довършването на „Куле Вампе“ след
фалита на „Прометойс“. Според швейцарския изследовател Ролан Косанде
Лазар Векслер подпомага Дудов, като му осигурява по време на престоя в
Аскона работа като сценарист под чуждо име. През 1945 продукцията на
Векслер „Мария Луизе“ печели „Оскар“ за най-добър сценарий, а „Последният шанс“ – „Златен глобус“ за най-добър неанглоезичен филм.
От 30 август до 8 септември 1945 г., само месеци след края на войната,
в базелското предградие Бал се провежда международен конгрес на киното
с участието на кинотворци, филмови изследователи и критици от цяла Европа. Дудов взема активно участие в конгреса и изразява удовлетворението
си в едно писмо до Боян Дановски от 21 февруари 1946: „... говорих с голям
успех върху темата „Социалната отговорност на филмовия деятел“9.
9

ЦДА, Ф. 61К, оп. 1, а.е. 94.
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В същото писмо Дудов прави кратък обзор на постигнатото по време на
престоя си в Швейцария: „Напоследък се концентрирах в областта на комедията както практически, така и теоретически. Написах няколко комедии.
Първата, „Страхливецът“, я знаеш. (Дудов предлага пиесата през 1938 и
1939 година на различни театри и агенти в Англия, Франция, САЩ и включително на Боян Дановски за постановка в Народния театър – б.м.) Втората
е „Лековерният Тома“, която дадох на П. Увалиев.“10 Увалиев с известна несигурност говори за срещата си с Дудов. След отстраняването на Бенито
Мусолини от власт Увалиев заедно с други дипломати е въдворен във Венеция. Може би най-вероятно срещата е станала, когато дипломатът е минавал
през Швейцария на път за родината.
Писмото до Дановски свидетелства за приповдигнатото настроение на
Дудов след победата над фашизма. Той се радва, че Дановски може отново
да поставя в театъра и се надява „да работим заедно и ти разчитай на моята
готовност... както знаеш и моето сърце бие за нова България и аз желая найискрено да сътруднича и да помагам там, където има нужда от мен... Пиши
ми моля ти се веднага и по-обширно какво правиш ти, как е културният
живот в България и особено този на театъра и филма. И аз желая да бъдем в
контакт с голямата надежда, че скоро ще можем да реализираме нашето художествено сътрудничество.“ По това време Дудов все още не е решил къде
да продължи кариерата си11. Творчеството в истинското голямо кино обаче
стои за него на първо място: „Къде аз ще се установя, още не е решено. Тук
сега организирам една филмова група с немски филмови артисти, емигранти с намерение да се върна в Берлин и там да почна моята прекратена от
Хитлер филмова и театрална деятелност.“12
През май 1946 г. Дудов се установява в Берлин и става част от изграждането на източногерманската филмова студия ДЕФА. Тук той създава 6
игрални филма – на снимките на седмия, „Кристине“, загива при автомобилна катастрофа на 12 юли 1963 г. Никой от източногерманските му филми
не постигa култовия статут на „Куле Вампе“, но всеки от тях печели голяма
национална или международна награда или се нарежда сред най-гледаните
в ГДР. С биографията и възгледите си Златан Дудов е един от важните фактори за формирането на младото поколение източногермански кинематографисти в края на 50-те и началото на 60-те, сред които са режисьорите
Герхард Клайн, Конрад Волф, Хайнер Кароу, Егон Гюнтер и сценаристът
Волфганг Колхазе.

10
11
12

Пак там.
Пак там.
Пак там.
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SLATAN DUBOW BEFORE DEFA: AN AUTHOR
BETWEEN TRENDS
Alexander Donev
Audio Video Orpheus

The article presents some unknown episodes of the life and work of film director
Slatan Dudow after his debut feature Kuhle Wampe and during his emigration
to France until 1940. The text is based on recently discovered materials kept
at La Cinémathèque Française (Paris) and the French National Archives. Until
recently it was thought that the main creative activity of Slatan Dudov during his
years in France were two theatre productions, essentially world premieres, based
on Bertolt Brecht’s plays Señora Carrar’s Rifles (1937) and Fear and Misery of
the Third Reich (1938). The study of the archives revealed dozens of different
projects on which Dudov worked during his stay in Paris. In this period he formed
largely his mature views as a filmmaker and theorist.
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ПРОЗИРНИ СВЕТОВЕ

(АСПЕКТИ ОТ ЕСТЕТИКАТА НА ТРАДИЦИОННАТА
ЖИВОПИС В КЛАСИЧЕСКАТА КИТАЙСКА
АНИМАЦИЯ)

Андроника Мартонова

Институт за изследване на изкуствата
andronika.martonova@gmail.com
Резюме: Текстът проследява връзката между традиционната китайска живопис, анимацията и новите визуални форми, принадлежащи на дигиталните технологии, какъвто
е мапингът. Търси допирни точки с естетическите прийоми и стилове, заложени през
вековете и реализирани в анимационното изкуство не само на китайски автори, но и на
западни. Акцент е поставен върху терминологията и различните разбирания в китайската художествена практика и върху темата за взаимодействията и приемствеността на
художествените традиции с новите изкуства. Концентрирайки се върху Китай, задачата
да се подходи правилно към екранните образци се усложнява. Настоящият текст щрихира в общ план интензивния процес на контаминации между Изтока и Запада в ареала
на анимацията, като надскача лимесите на „Великата китайска стена“.
Ключови думи: Китай, анимация, естетика, традиционна живопис, калиграфия,
съвременност

Живописта е безмълвна, но ражда стихове.
Шъ Тао (石涛)
На екрана с калиграфска прецизност (вижда се илюзията за натиска и
изтляването на четката) се появява йероглифът за Човек. Новородената
пиктограма оживява и се трансформира в силует. Калиграфираният мъж
дръзко изписва с туш по небесната празнота повея на вятъра. Но… явно
не бива. Като сегмент в триада (да си спомним Идзин), Човекът трябва
да е точно между Небето и Земята, а не да рисува някакви космогонични
ветрове. Наказана, черната фигура пропада стремглаво надолу – в обятията
на бялото; в лиу бай / liubai /留白/ 空白1; в празното пространство, което
1 Съществен аспект на композицията. „Основната особеност, различаваща китайската
монохромна живопис, е в това, че в картините често се оставя празно място. Това празно
Доц. д-р Андроника Мартонова (1974) е специалист по азиатско кино. Завършила е НАТФИЗ „Кръстьо
Сарафов“ – магистър по кинознание (2001) и СУ „Св. Климент Охридски“ – магистър по източноазиатски култури (2007). Докторат на тема „Киното на Далечния изток: жанрово-повествователни структури
и културно-естетически взаимодействия (края на ХХ и началото на ХХІ век)“ защитава през 2006 в
ИИИзк. Доцент (2012) към сектор „Екранни изкуства“. Автор на множество научни публикации. Монография: „Йероглифът на киното“ (2007). Носител на няколко приза за високи научни постижения. Хоноруван преподавател в НАТФИЗ и СУ – Център за източни езици и култури. Член на FIPRESCI – Международната асоциация на филмовите критици, NETPAC – Международната асоциация за промотиране на
азиатското кино, СБФД – гилдия „Критика“ и СБЖ – секция „Кино“.
Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017
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контрастира и манифестира тъмното тяло на туша. Мястото на диханието на
картината е в естетическите концепти на китайската живопис и калиграфия –
своеобразен визуален ауфтакт, съчетаващ времето и пространството в образа.
Защото всяко вдишване и издишване има определена продължителност. Удар
на гонг като в действие на пекинска музикална драма. Калиграфираният
се премята по следите на четката. Балансира по всевъзможни линии –
плътни, тънки, заострени, бледи, извити… Барабанен ритъм динамизира
атмосферата. Въплътената пиктограма започва да сътворява битието си,
като тръгва да изписва йероглифа за център 中 (който впрочем е залегнал и
в графичния „образ“ за Китай: 中国). Покорявайки голямата плътна линия,
досущ като стъбло на вековно дърво, Човекът „каца“ на поредна калиграфска
мазка. Готово. Гордо слага цинобърен печат в небето – стилизиран изгрев на
слънцето. Край. Светът на източния човек е калиграфиран… от самия него.

1. „Време за анимация“, 2011, Юен Джън

Краткият едноминутен филм „Време за анимация“2 брилянтно приютява
в себе си идеята за приемственост и взаимопроникване на традиционните
пространство съвсем не е убягнало от вниманието на автора, то не е празнота, а символичен
начин да се предаде... онзи неуловим елемент в картината, който придава дълбочина и живот
на изображението.“ Вж. Хайн, Е. Писменост и калиграфия в Китай. Лекция, изнесена в
Институт Конфуций, София. Личен архив на автора, 2007. Изказвам благодарност на Евелина
Хайн от специалност „Китаистика“ на Софийския университет за научната консултация,
корекция на имена и термини, като и за предоставените материали.
2 За краткост в текста ще бъде давано само българското заглавие на филма. Повече – вж. във
филмографията накрая.
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китайски изкуства в новото – киното. Авторите му изразяват по оригинален
начин своята почит към естетическото призвание на китайската калиграфия. „Важно културно явление, свързано пряко със специфичния характер
на йероглифите, е калиграфията. В нея се разгръща вътрешноприсъщият
на китайската писменост естетически потенциал.“3 Калиграфията не само
разгръща, но и изразява спецификата на китайското художествено мислене,
което ще се пренесе съвсем естествено и в най-интересната форма на киното – анимацията. Защото самата йероглифна писменост е носител на голяма
доза кинематографизъм в неподправената илюзия за движение. Илюзия, която работи на психично ниво в реципиента на творбата. „Постройката и образът на йероглифа – макар и да е напълно неподвижен, той създава илюзия
за движение. Той върви, лети, движи се, отдалечава се или се приближава до
гледащия, може да спи, да се пробужда, да става. Йероглифът бива печален
или напротив – радостен, той предава ритъма на сезоните. Може да прилича
на дърво, накичено с бръмбари, на острието на нож или на копие, може да
е напрегнато опънат както тетива на арбалет. Или да напомня трептенето на
струя вода, или пламенните езици на огъня, реенето на облаците или дима,
и накрая – играта на слънчевите лъчи или лунните бликове.“4
Появата на анимацията в китайското културологично поле материализира някак естествено илюзията за движение, примордиално заложена в
националната калиграфия и живопис. Естетическият потенциал, визуален
размах, стилистичното, тематично и техническо богатство на китайския
рисунък изключително гъвкаво и адекватно се вписват в спецификата на
анимационното изкуство5. А оттам крачката до най-новите съвременни визуални дигитални технологии не е голяма. Въпрос на време е. Вече има достатъчно много примери за 3D мултимедии, мапинг/mapping и лайтуъркс/
lightworks (светлинни мултимерни визуални ефекти в интериорни и екстериорни пространства, пърформанси и пр.), които перфектно обединяват
древното с „последния писък“ на новото, за да комуникират атрактивно с
разнородните публики. И вероятно за да визуализират, отговорят на въпроса
– „Какво е Китай?“.
Да си припомним церемонията по откриването на Олимпийските игри
в Пекин през 2008 г. и сцената със свитъците. На стадиона чрез мапинга
бе „развит“ къс хартия, а под прожекторите се появи Джет Ли с група танцьори. Чрез хореографията артистите „калиграфираха по свитъка“ – тоест
появяваше се дигитален ефект на туш-следа. Тялото, линията на танца, пластиката бяха „четката“, с която се показа вековната традиция.
Първоначалната дума за анимация в Китай е katonghua, производна от
3 Вацева, Е. Писменост. – В: Панорама Китай. С., 2006, с. 217.
4 Цит. по Соколов-Ремизов, С. Н. Китайская каллиграфия как выражение универсального
через
национально-своебразное.
http://www.arsasiatica.com/library/book.do?id=2064385
(25.01.2005). Вж. Мартонова, А. Йероглифът на киното. С., 2007, с. 85.
5 Повече за спецификата вж. при Маринчевска, Н. Квадрати на въображението. Естетика на
анимационните техники. С., 2005, 9-52.
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англ. cartoon.6 Първите анимации пристигат в Шанхай, внесени от западни
дистрибутори. През 1919 г. братята Уан (Wan brothers) от Нандзин – Уан
Лаймин, Уан Гучан, Уан Чаочън, Уан Дихуан, които имат бизнес с коприна
и шивачество, правят първите опити за анимиране в рекламата. Може би
най-интересният период е именно през 30-те и 40-те години на ХХ в., когато
се появяват не само филми, но и нови теоретични идеи: анимацията трябва
да не е само забавление, а да намери националния си стил (различен от този
на японците и американците). Да е носител на китайскост (chineseness). Да
се развива в направленията – научна, документална, историческа, образователна и литературна анимация, черпеща виталност от вековния художествен
опит.

2. „Къде е мама?“, 1960, реж. Тъ Уей

След 1950 г. със създаването на Шанхайското анимационно студио,
ръководено от Тъ Уей7 (Te Wei), се оформя и т.нар. китайска класическа
6 Macdonald, S. Animation in China: History, Aesthetics, Media, London, Routledge, 2016,
pp. 48-49. За историята на китайската анимация вж. и: Lent, J. A., Y. Xu. China’s Animation
Beginnings: The Roles of the Wan Brothers and Others. – Asian Cinema, Spring/Summer 2003,
Volume 14, Issue 1, 56–69; Lent, J. A., Y. Xu. Animation in China Yesterday and Today: The
Pioneers Speak Out. – Asian Cinema, Fall/Winter 2001, Volume 12, Issue 2, рр. 34-49.
7 За личността, сложната съдба и филмите на патриарха на сино-анимацията Тъ Уей е писано
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3. „Импресии от планините и водите“, 1988, реж. Тъ Уей

4. „Малко езерце в подножието на Великата стена“, 2012, Русия – Китай, реж. Дмитрий Геллер
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5. „Риби, плувци, кораби“, 2017, Китай-Русия-България, реж. Дмитрий Геллер, Андрей Кулев

анимационна школа, която представя и развива националните характеристики. Много от аниматорите задължително са изключително добри
в класическата рисувателна подготовка. „Акварелната живопис е найважната техника за китайската анимационна школа“8.
В сърцевината на понятието за класическа китайска анимация е компендиумът от „свещена троица“: акварелната, тушовата и калиграфската анимация9. В едно те представят идеите и концептите на националната иденмного. Неговите творби, както и тези на учениците му („Къде е мама?“, „Флейтата на биволарчето“,
„Звънчето на сърнето“, „Дуелът на бекаса със стридата“, „Гъсеница, богомолка и цикада“, „Импресии
от планините и водите“) са вдъхновени от художника и теоретик Ци Байшъ. Разбира се, всичко в
Китай е приемственост – Ци Байшъ е последовател на Шъ Тао, който от своя страна надгражда
практиката и теорията на древните майстори, техните арт образци и трактати за изобразителното
изкуство. Вж. Го Жо-сюй. Записки о живописи: что видел и слышал. Москва, 1978; Завадская, Е.
Ци Бай-ши. Москва, 1982; Завадска, Е. Шъ Тао и неговите беседи за живописта. С., 2014.
През 2012 Дмитрий Геллер прави филм за Тъ Уей „Малко езерце в подножието на Великата стена“,
като запазва много удачно както собствения си авторски почерк, така и демонстрира умението
си да работи в китайската класическа стилистика. Дори нещо повече – в този тренд през 2017 ще
излезе и копродукцията между Китай-България-Русия „Риби, плувци и кораби“. Вж. Мартонова,
А. Интервю с Дмитрий Геллер: „Анимацията е сериозно изкуство за възрастни“. http://glasove.
com/interviuta/37705-dmitrij-geller-animaciqta-e-seriozno-izkustvo-za-vyzrastni (09.06.2014)
8 Chen, Y. The Rebel of the Chinese School: Modernist Expression in A Da’s Late Animations. –
Modernism/modernity, 2015, Vol. 22, N 1, January, p. 83.
9 Акварелна анимация – от англ.: ink-and-wash animation, от кит.: шуеймуо донхуа /
shuimo donghua – е условно понятие, ориентирано към Запада. Акварелът в Китай идва с
модерността. Туш или муошей анимацията (от кит. муошей / moshui / 墨水 – плочка туш,
разтъркана и разтворена във вода) предполага да се работи в монохромното изображение.
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тичност и естетическото светоусещане.
В монохромната живопис много успешно е пренесена калиграфската
естетика. Особеностите на тази живопис се изразяват в три елемента: 1.
отказ от цветове; 2. импровизация върху формите; 3. концептуално сливане на наратив и стил.10 Определено първият елемент е особено любопитен,
защото отлично кореспондира с естетиката, изразяваща китайскост. Отказът от цветове всъщност е доминация на черния пигмент, чието богатство
обаче се разгръща в неговите възможности. „Тушът е палитрата от цветове,
плътността на туша съответства на яркостта на цветовете. Определят се 5
„цвята“ – т.е. с туш могат да се предадат 5 различни нюанса: абсолютно
черно, плътно черно, черно, бледочерно и съвсем бледо, леко черно. (…)
Друга тайна на монохромната живопис е в блясъка на висококачествения
туш, който излъчва топлата светлина на изделията от лак и затова цветът му
е наричан „блестящо черно“.“11
Повече от ясно е, че китайците боравят майсторски с тази техника в анимацията, която се превръща и в своеобразен лейбъл. Нека видим две реклами в подкрепа на гореизложеното. Едната е на Китайската национална
телевизия CCTV INK, с великолепни трансформации на тушовата линия,
показваща както националната идентичност на Китай, така и рубриките в
информационния телевизионен поток. Интересното е, че рекламата е разработка на международен екип. Втората реклама е за включвания от Олимпиадата през 2008, но на Ирландското национално радио и телевизионна
компания, с авторство на Браян О`Дърнин. Тук тушът метаморфозира в
различни силуети на спортисти. Нещо повече – по подобие на китайските
бойни изкуства, в прототипите на различните спортове е търсен първообраз
от природата и донякъде – от китайския зодиакален календар. Например
богомолката се превръща в боксьор, от пръските на крошетата се пораждат
декори и фон от растителност. Специфичното клатушкащо се движение на
бягащ гущер мигом преминава във фигура на колоездач, който е „сниман от
птичи поглед“ и се клатушка по същия начин, докато бясно върти педалите
Калиграфската анимация е повече свързана с доминантното анимиране на текста по
конкретни художествени правила – виж филма „Анимирана калиграфия“ на Хуан Уейкай.
В киното под монохромно изображение имаме разнообразие в доминацията на колорита –
може да е в сепия, в зеленикави тонове и пр. В класическата китайска монохромна живопис
шуеймуохуа / shuǐ mò huà/ 水墨畫, или англ. ink wash painting, са разрешени черните нюанси
и тонове, и за контраст – червеният печат на автора. При картина, нарисувана с цветен туш,
вече става въпрос за цаймуохуа / 彩墨画. Всъщност Тъ Уей работи основно в цаймуохуа,
когато създава емблематичните си „акварелни“ анимации.
Вж. Sun, H. On the Beauty of Imagery of Chinese Traditional Animation. – International
Conference on Education, Language, Art and Intercultural Communication (ICELAIC 2014), 2014.
Amsterdam, Atlantis Press, pp. 464-466; Yang, P. Animating Landscape: Ink-and-wash Animation,
1960-2013. – International Journal of Comic Art. Fall/ Winter 2014, Vol.16, рр. 380-397; Zhang,
H. Some Characteristics of Chinese Animation. – Asian Cinema, Spring/Summer 2003, Volume 14,
Issue 1, рр. 70-79.
10 По темата: Хайн, Е. Цит. съч., 20-22.
11 Пак там, с. 20.
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6. „Любов с превалявания“, 2015, България, реж. Ася Кованова, Андрей Кулев

на велосипеда си. Лекоатлет, прескачащ препятствия. Всеки скок създава
пагоди и фойерверки, за да се превърне в емблемата на Олимпиадата – гравирано стилизирано човече върху карминен печат.
Извън идеята за лейбъл и извън концепта за китайскост и въобще каквато и да е национална идентичност се позиционира един български филм.
„Любов с превалявания“ на Ася Кованова и Андрей Кулев12 демонстрира
отлично владеене на техниката, която принципно не е характерна за българската школа. Умело е изведен поетичен разказ посредством лаконични, но
изразителни решения. В прозирните светове и на родния ни филм можем да
провидим онова съзерцателно наблюдение на китайските автори и теоретици на живописта като Шъ Тао: „Живописта се заражда в сърцето“13.
Класическата китайска анимация може да има много лица, както виждаме и не собствено китайски. Тя безспорно провокира творчески вдъхновения и реализира в чуждите кинематографии практики на неавтохтонен
метанеотрадиционализъм. Тя провокира и кинознанието. В хода на историческото си артикулиране тя оформи и наложи два термина: 1) мейшу пиен /
meishu pian /美术片и 2) миндзу пиен / minzu pian /民族片.
С първия термин се обозначават филми, в случая конкретен тип
анимация, в чиято основа са залегнали фолклорни и литературни наративи,
12 Вж. анализа на Маринчевска, Н. Анимацията – между поезията, неоавангарда и…
документализма. – Кино, 2016, № 1, с. 61.
13 Завадска, Е. Цит. съч., с. 71. Според китайските представи сърцето е центърът на
човешката интелектуалност и духовност. Художникът не имитира заобикалящия го свят, а
разкрива същността си (сърцето), за да покаже какво е научил от Природата (Дао / лат. Tao)
– най-висшия Творец. Обектите не се възприемат по сетивно-емоционален път. „Това, което
сърцето улавя, ръката възпроизвежда като ехо.“
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стилове от традиционните изобразителни изкуства и най-вече – техники.
Например такава е изрезковата техника, вдъхновена от дзиенджъ; или
обемна – с кукли и персонажи, типични за китайския театър и пр. Всъщност
мейшу пиен активно кореспондира с гуохуа / guohua /国画 – общ, сложен
многопластов термин за класическите изобразителни изкуства на Китай.
Чрез него се класифицират и систематизират артефактите в конкретни
направления: по вид (изящни, пластични), по произход, по идеология, по
жанрове, техники и пр. Често може да се срещне в киноведските текстове, че

7. „Дуелът на бекаса със стридата“, 1983, реж. Ху Дзинцин и Лу Жухао
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8. Творба на Ци Байшъ

аниматорите работят в гуохуа, след което се подчертава Ци Байшъ. Отличен
пример за такова съчетаване плюс съвременните компютърни технологии в
транснационална перспектива са заглавията „Юни на Западното езеро“, „Ода
към лятото“ и руският „Поет“, който носи не само азиатски характеристики.
Гуохуа се употребява в тесен и широк аспект и затова задължително трябва
да се прецизира какво се има предвид.
Интересно е разграничението на конкретната и абстрактната живопис, съотнесено към анимацията. Тук могат да се приведат два ярки
примера от абстрактна съвременна гуохуа анимация (ето още един
възможен терминологичен вариант). „Сбогом, утопия“ е политически,
критичен и сюрреалистичен филм, реализиран отново с монохромна
туш техника. Първоначално е замислен като мащабна инсталация – система от полиекрани, върху които се прожектират части от творбата. А
зрителят прави асоциация между отделните сегменти. Второто заглавие също има политически оттенък, но в друг вектор. „Гао Синдзиен –
рисунки: филмът“ е импресия, която представя творческата вселена на
китайския писател, художник, драматург в изгнание. Макар и носител
на Нобелова награда за литература, Гао Синдзиен не е признат официално от КНР. Всъщност анимацията по никакъв начин не е политизирала дисидентския статус на автора, а просто представя поетично естетическите му възгледи, неразривно свързани с традициите на собствената
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9. „Сбогом, утопия“, 2014, реж. Дин Шъуей

10. Гао Синдзиен – рисунки

му култура. И разбира се, отново с монохромната живопис.
Конкретна съвременна гуохуа-анимация е „История с туш“ – болезнен разказ за драматичното историческо минало на страната, реализиран със стоп
кадри. В нея няма вътрекадрово движение, а илюзия за него. Получило се е
нещо като раздвижен сториборд, но със силни авторски послания и позиции.
Друго възможно направление в собствено китайската класификация на артефакти е по критерии за етнически дух. В този случай гуохуа се свързва с термина миндзу пиен, който подчертава етническата характеристика на филма.
И мейшу-, и миндзу пиен провокират негативно някои изследователи, за-
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щото според тях те реферират към културните политики на Мао Дзъдун.
Основната критика е, че в миндзу пиен фокусът е поставен върху етноса хан,
като се пренебрегват останалите над 50 етнически групи14.
Убедена съм, че естетическият анализ на съвременната китайска анимация е много по-интересен, предизвикателен и нужен аспект от многото задачи, изправени пред кинознанието. Най-малкото защото е свързан с идеята за
познаване и разбиране на други художествени системи. Естествено, на тези
системи стъпва и новото време. И нито една културна революция не може да
изтръгне генетичния културен код, заложен в артефактите.
Филмография:
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TRANSLUCENT WORLDS

(ASPECTS OF THE AESTHETICS OF TRADITIONAL
PAINTING IN CLASSICAL CHINESE ANIMATION)

Andronika Martonova
Institute of Art Studies

The article traces out the connection between traditional Chinese painting,
animation and the new visual forms, belonging to the digital technologies such
as mapping, searching for interfaces between aesthetic methods and styles,
established over the centuries and brought to life in the art of animation both by
Chinese and Western authors. The emphasis is put on the terminology and the
different views underpinning Chinese art practices and on the topic of continuity
of and the interplay between art traditions and the new arts. The task to take the
right approach to screen arts is further complicated by focusing on China alone.
This article gives a broad outline of the intensive process of contaminations of the
East and the West in the area of animation going well beyond the limites ‘China’s
Great Wall’.
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ОБРАЗЦИ НА AṢȚANĀYIKĀ В
СЪВРЕМЕННОТО ИНДИЙСКО КИНО НА
ХИНДИ
Румяна Дамянова
СУ „Св. Климент Охридски“
roumiana.ana@gmail.com

Резюме: Aṣțanāyikā е названието на осем типа героини, чиято употреба първоначално
се свързва със сценичната драма на санскрит. Класификацията се появява за пръв път
в Nāțyaśāstra – трактат върху театралното изкуство в Древна Индия, чието авторство се
приписва на Бхарата. Осемте типа са както следва: vāsakasajjā – приготвяща се за любовна среща, virahotkanțhitā – натъжена от раздяла, svādhīnabhartṛkā – държаща съпруга
си в подчинение, kalahāntaritā – разделена от любимия си поради свада, khanḍitā – ядосана на любимия си, vipralabdhā – измамена от любимия си, proṣitabhartṛkā – чийто любим е в чужбина и abhisārikā – отиваща на среща с любимия си. Целта на изследването
е да провери дали описаните осем типа са съхранени (или може би не) в съвременното
индийското кино и ако да – да установи до каква степен те съответстват на моделите
първообрази, както и да илюстрира употребата им с примери.
Ключови думи: аṣțanāyikā, театър, индийско кино, Боливуд, Натяшастра, Бхарата

Aṣțanāyikā е общо название на осем типа героини, чиято употреба първоначално се свързва със сценичната драма на санскрит (около I–XIII в.). Класификацията се появява за пръв път в Nāțyaśāstra (II пр. Хр. – II сл. Хр.)
– калейдоскопичен трактат върху всички възможни аспекти на театралното
изкуство в Древна Индия, чието авторство се приписва на мъдреца Бхарата.
Запазена е без изменения и в по-късния Kāmasūtra (IV пр. Хр. – IV сл. Хр.)
– трактат върху любовното изкуство като средство за постигане на духовно
съвършенство. Последният факт изглежда в полза на хипотезата, че древните трактати, освен че предоставят подробни сведения, инструкции и насоки,
отнасящи се до конкретното изкуство или наука, върху което полемизират,
инкорпорират и такива, релевантни към ежедневния живот и приложимите
към него модели на поведение. Нещо повече – изложените инструкции са
еднакво уместни както за героините с оглед на театралното и танцовото изкуство, така и за жената и нейното ежедневно поведение.
Класификацията съвсем не е единствената, предложена от автора (или
авторите) на трактата Nāțyaśāstra. Героите и героините в драмата се подразРумяна Дамянова е доктор по филология (индийска литература). Дисертационният ѝ труд е на тема
„Абхиная като инструмент за кодифициране на сценичната екстериоризация на раса (въз основа на превод от санскрит на трактата Абхинаядарпана на Нандикешвара)“. Научни публикации: „Абхиная като
инструмент за сигнификация и комуникиране на значения, емоции и настроения към реципиента в индийския тетаър“, „Абхиная: в пресечната точка между традиция и актуалност“, “Symbolism and Codification in the Dance Theater Traditions of India and China”, “Sattvikabhinaya: The Most Hidden Mode of Expression in Traditional Indian Theater and Dance Drama”, „Махабхарата и съвременният фентъзи роман“ и др.
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Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017

фиг. 1

делят по няколко различни признака: възраст, пол, обществен
статус, ранг, съсловие, каста,
поведение, темперамент и прочее. Но е единствената оцеляла,
при това женска класификация.
Комплексът героини е съхранен
и е в употреба почти без изменения от оригиналния си вид
в съвременните стилове на индийския класически танц, които продължават стриктно да се
ръководят от предписанията на
древните трактати по въпросите на танцовотеатралното сценично изкуство.
Интересното в случая е, че
героините биват класифицирани въз основа на отношението
им към śṛṅgāra rasa, или любовно-еротичната емоция. Осемте типа са както следва: vāsakasajjā – приготвяща
се за любовна среща, virahotkanțhitā – натъжена от раздяла, svādhīnabhartṛkā
– държаща съпруга си в подчинение, kalahāntaritā – разделена от любимия
си поради свада, khanḍitā – ядосана на любимия си, vipralabdhā – измамена
от любимия си, proṣitabhartṛkā – чийто съпруг е в чужбина, и abhisārikā – отиваща на среща с любимия си. По-нататък героините се подразделят спрямо
две вариации на śṛṅgāra rasa – sambhoga (любов в разлъка) и vipralaṃbha
(любов в съюз). Героините vāsakasajjā, svādhīnabhartṛkā и abhisārikā се асоциират със sambhoga, а останалите с vipralabdha. Всяка от тях представя
различен аспект от връзката и отношенията ѝ с nāyaka, свързани с любовта
и романтиката.
Докато, от една страна, гореизброените осем сценария представляват
очевидно универсално валидни архетипни състояния на романтичната героиня, от друга страна – те, изглежда, са обусловени от социо-културните кодове в индийски контекст, отразявайки специфичните аспекти на женската
dharma1, съгласно предписанията на Dharmaśāstra2.
Класификацията, описана от Бхарата в Nāțyaśāstra, се открива в глава
24 на трактата, посветена на sāmānya abhinaya (общата сценична игра), и е
В хиндуизма терминът обозначава поведение в съответствие с космическия ред, който прави възможно съществуването на вселената. Състои се от предписани права, задължения, закони, действия и добродетели, обуславящи „праведен начин на живот“.
2
Текстове с императивен характер, предписващи правата, задълженията, добродетелите и
прочее за различните съсловия, за мъже и жени. Най-известен сред тях е Manusmṛti (II в. пр.
Хр. – III в. сл. Хр.), познат още като Mānava Dharmaśāstra (Законите на Ману).
1
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изключително кратка: обхваща двустишията (śloka) от 210 до 219. Всички
определения са от типа: „Kalahāntaritā е жена, нетърпеливо очакваща любимия си, който, поради свада или ревност е заминал далече от нея и не се
завръща“ [НШ 24: 215].
В други глави3 на Nāțyaśāstra са описани подробно и систематично едно
по едно всички изразни средства (abhinaya – движения на тялото и жестове,
реч, костюми, грим, изобразяване на емоционални състояния), които героинята следва да използва на сцената с цел да индуцира у зрителя определена
естетическа емоция и да предизвика неговия емоционален отклик.
Целта на настоящото изследване е да провери дали описаните типове героини са съхранени (или може би не) в съвременното популярно индийско
кино (Боливуд масала); ако са съхранени, то в каква степен те съответстват
на моделите първообрази, така както са описани от Бхарата; да установи
кои от тях са най-честотни, както и да илюстрира евентуалната им употреба
с релевантни образци от съвременното кино на хинди. Изследването също
така си поставя за цел да отговори на въпроса защо (ако да), е съхранена
класификацията. Не на последно място, текстът си поставя задачата да установи има ли промени, отклонения от и модернизации на модела и какви са
те и в този смисъл да очертае актуалното състояние на комплекса героини,
такова, каквото е в съвременното кино на хинди като най-масова медия – наследник на древното театрално изкуство.
В хода на изследването е използван материал от следните филми:
„Мугхал-е-Азам“4, 1960, режисьор К. Асиф, в главните роли Дилип Кумар,
Мадхубала; „Пахели“5, 2005 (филмът е римейк на „Дувидха“6 (1973) на
Мани Каул), режисьор Амол Палекхар, в главните роли Рани Мукерджи,
Шах Рукх Кхан; „Девдас“7, 2002 (по романа на Шарат Чандра Чатопадхяи
(1917), режисьор Санджай Лиила Бхансали, в главните роли: Аишваря Рай,
Шах Рукх Кхан; „Фанаа“8, 2006, режисьор Кунал Кохал, в главните роли
Каджол, Амир Кхан.
Резултати
В изследвания, избран на случаен принцип материал се открива целият
набор от героини, при това поне по няколко различни типа в една и съща
кинолента.
Отделните осем типа се разпознават лесно, независимо от различната
културна принадлежност и среда на зрителя.
За краткост описанията на героините са дадени в таблица 1 както следва:
Трактатът се състои от общо 36 (в някои редакции 37) глави, от които поне 17 са посветени
на сценичната презентация.
4
От урду „ – مظعا لغمИмператорът на Моголите“.
5
От хинди पहेली – гатанка, загадка.
6
От хинди दुविधा – дилема, съмнение.
7
От хинди देवदास – роб на Бог.
8
От урду  – ءانفунищожен (от любов).
3
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Героиня

Филм/Роля

vāsakasajjā
приготвяща се за любовна среща
Обикновено се изобразява в спалнята
си, украсена с лотосови листа и
гирлянди от цветя, гиздеща се в
очакване на любимия и предвкусваща
любовните удоволствия.

„Пахели“: Лаччхи: Рани Мукерджи.
Началната сцена на филма – приготовленията
за сватбата на Лаччхи и Кишан, син на богат
търговец.
Заб. Към този тип се отнасят всички
филмови сцени, които изобразяват
приготовленията на булката за сватбеното
тържество.

virahotkanțhitā
натъжена от раздяла с любимия
Изобразява се в очакване на любимия
си, със скръбно изражение, седнала
или изправена на леглото си или
в павилион; често успокоявана от
приятелка или слугиня.

svādhīnabhartṛkā
държаща любимия си в подчинение
Жена, чийто съпруг или любим живее
с нея, защото тя го привлича силно
сексуално; той напълно ѝ се е посветил,
никога не поглежда към друга жена.
Тази героиня обикновено се изобразява
с любимия до нея или седящ в краката
ѝ, разресващ косите ѝ, подаващ ѝ храна
или напитка, или поставяш алта9 на
краката ѝ или бинди10 на челото ѝ.

„Пахели“: Лаччхи: Рани Мукерджи.
Кишан (Шах Рукх Кхан) е предан син и
уважава желанието на баща си да замине
в странство, за да започне нов бизнес,
на предварително определена за това
благоприятна дата – деня след сватбата им –
за срок от пет години. Дори в сватбената нощ
той предпочита да се занимае със спешни
счетоводни дела, оставяйки съпругата си
сама.
В сцената след заминаването на Кишан
Лаччхи ридае, съкрушена от скръб,
утешавана от зълва си, чийто съпруг също е
изчезнал преди време.

„Пахели“: второстепенен епизод от филма.
Главният герой Кишан отива да предаде
писмо до баща си на свой познат, който се
кани да пътува до родното му село. Съпругата
на пратеника е властна и решителна жена
– веднага след като Кишан си тръгва, тя
издърпва писмото от ръцете на съпруга си
и въпреки протестите му, го хвърля в огъня,
мърморейки и забранявайки му да изпълнява
поръчението.
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kalahāntaritā
разделена от любимия си поради свада
Любимият ѝ обикновено се изобразява
напускащ жилището ѝ обезсърчен, след
като го е отблъснала, а тя остава да се
кае сама и с разбито сърце. Героинята
често се изобразява като отблъскваща
опитите му да се домогне до нея,
или отказваща подадената ѝ от него
напитка.

„Девдас“: Парвати: Аишваря Рай.
Сцената на раздялата между Девдас и
Парвати, след като майката ѝ прави опити да
уговори сватбата им. Тъй като обаче Парвати
е от по-ниска каста, майката на Девдас
отказва с възмущение.
„Фанаа“: Зуни: Каджол.
Сцената на раздялата на гарата между Зуни и
Рехан, след нощта когато са били интимни.

khanḍitā
ядосана на любимия си
Изобразява се като жена, чийто
съпруг или любим се е замесил с
други жени. Тя го чака и жадува за
него, но желанието ѝ той да се появи
и да я вземе в обятията си остава
напразно. Изобразява се също сърдита,
мърмореща и мъмреща любовника си за
изневярата му.

„Девдас“: Парвати: Аишваря Рай.
Сцената преди сватбата на Парвати, когато
Девдас (Шах Рукх Кхан) пристига, за да
ѝ признае, че я обича и иска да бъде с нея
завинаги. Героинята е разгневена, тъй като
преди това той я е отблъснал и заминал, а
сега се появява в момента, в който тя очаква
сватбеното шествие и годеника си.

vipralabdhā
измамена от любимия си
Героинята очаква любимия си за
уговорена среща, но той не се появява.
Често се изобразява захвърляща
бижутата и украшенията си от гняв и
отчаяние, че любимият ѝ я е измамил,
че не е спазил обещанията си.

„Фанаа“: Зуни: Каджол.
Зуни е сляпо момиче, мюсюлманка от
Кашмир, която, пътувайки до Делхи, се
запознава с екскурзовода Рехан. Двамата
се влюбват и стават интимни (напълно
недопустимо преди сватбата съгласно
индийската традиция). Рехан е градско
момче, веселяк и шегаджия и без сериозни
на пръв поглед намерения към Зуни.
Зуни искрено се влюбва в Рехан, но
обстоятелствата ги разделят, а тя се връща в
родното си място, съкрушена от мъка, където
по-късно ражда син.

170

proṣitabhartṛkā
чийто съпруг е в чужбина/далече от
нея
Изобразява се седнала, потънала
в скръб, обкръжена от слугините,
безутешна.

„Пахели“: Лаччхи.
Голяма част от филмовите сцени с участието
на героинята след заминаването на Кишан в
странство.

abhisārikā
отиваща на среща с любимия си
Изобразява се на вратата на дома си,
на път за уговорена среща с любимия
си, забързана, решена да преодолее
всякакви трудности и пречки (буря,
змии, опасности в гората, включително
да бъде видяна и това да се отрази зле
на репутацията ѝ).

„Мугхал-е-азам“: Анаркали: Мадхубала.
Анаркали е придворна танцьорка в двора на
император Акбар, в която синът му, принц
Селим, се влюбва. Разбира се, царското
семейство категорично забранява връзката.
Въпреки това двамата си разменят тайно
съобщения по пратеничка и си уговарят
среща. В сцената на срещата, при която те
признават любовта си един на друг, героинята
изобразява типичната abhisārikā. Тя е
забързана, притеснена, внимава някой да не я
забележи, но е непоколебима в решението си
да се срещне с любимия. Разбира се, срещата
им не остава незабелязана – от ревнивата
Бахар, също танцьорка, която харесва принца
и мечтае един ден да бъде негова царица.

Таблица 1

След анализ на резултатите, с оглед на конкретната, ограничена като
обем извадка, основателно възниква въпросът защо осемте типа героини са
така лесно разпознаваеми и с какво се обяснява високата им честотност в
индийското кино на хинди?910
Причините за това могат да се търсят основно в две посоки:
Експлоатираната тематика – любовно-еротичната емоция, е една от найчесто използваните, заедно с героичната, в индийската литература изобщо
– от древността до наши дни, а удоволствието – kāma, една от основните
цели11 в живота на индиеца.
Използването на традиционни сюжети от митологията или легендарни,
както и стереотипизирани персонажи. Дори когато сюжетите са заети от
ежедневието, те, на практика, репликират и преразказват митологични или
11
Останалите три са: dharma – морално поведение, artha – благосъстояние и mokṣha –
просветление.
9

10
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1. Virahotkanțhitā (натъжена от раздяла)

2. Svādhīnabhartṛkā
(държаща любимия си в подчинение)

3. Кalahāntaritā
(разделена от любимия си поради свада)

4. Vipralabdhā (измамена от любимия си)

5. Proṣitabhartṛkā (чийто любим е в чужбина)

6. Аbhisārikā (отиваща на среща с любимия си)

традиционни такива.
Изграждането на персонажа още на ниво драматургичен текст и използваните похвати: начинът, по който източният сюжет изобразява персонажа,
е коренно различен от западния. При западния тип театър изграждането на
персонажа става главно чрез фокусиране върху неговите действия на сцената, докато в източната сценична пиеса персонажът се изгражда посредством
кодифицирана визуализация на характерни емоционални комплекси, които
подсказват, индуцират и провокират у зрителя една латентно присъстваща
в него завършена представа за героя. Нещо повече, самият текст трябва да
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бъде композиран в съответствие с други правила, така че да няма място за
двусмислие или поле за свободна интерпретация от страна на актьорите.
При изграждането на даден персонаж драматургът трябва да засегне само
онези негови характерни особености и свързаните с тях емоционални комплекси, които, представени по подходящ начин на сцената, притежават потенциала да подскажат и внушат на зрителя неговата пълна естетическа
стойност и да го доведат до вкусване на проектираната раса.
Кодифицираната сценична презентация abhinaya – актьорите (в конкретния случай актрисите) използват предписан език на тялото (движения на
крайниците, жестове, погледи), костюми, грим и аксесоари, което позволява тяхното лесно идентифициране от страна на зрителя. Кодът на стилизираните жестове на ръцете и движенията на крайниците е задължителен за
актьора. Костюмите, украшенията и гримът са също средство, чрез което
актьорът, съобразно предписанията, разкрива на зрителя допълнителна информация за персонажа, който пресъздава: пол, възраст, каста, социална позиция, ранг и прочее. В кодифицирания репертоар на поведение се включва
и сценичната реч: модулацията на гласа, акцентът и ритъмът, включително
използването на предписаните диалекти, в зависимост от изобразявания
персонаж, подходящите форми на обръщение съобразно неговата каста, позиция и социален статус.
Феноменът dharma – моделите на поведение в обществото, които всеки
е длъжен стриктно да следва, съобразно пола, възрастта и съсловието си.
Съблюдаването на dharma е от изключителна важност, тъй като се очаква
да гарантира благосъстоянието не само на съблюдаващия индивид, но и на
цялото човечество. В древноиндийското общество dharma изпълнява функциите на процес, който понастоящем се нарича социално кондициониране – обучаване на индивидите в социума да реагират по начин, принципно
одобряван от обществото като цяло и от партньорските групи в рамките му.
Като отражение на действителността, театралната сцена възприема модели
на героините, много близки до реалните житейски поведенчески модели,
рефлектиращи феномена dharma.
Условността на индийския театър, проявяваща се преди всичко в неговата образна обобщеност и типичност на всички нива, както и в многообразието от детайли; засиленото използване на т.нар. предметно-сетивна образност – за няколко минути в антракта между едно и друго действие могат
да преминат години от живота на персонажа и той да се появи на сцената,
претърпял значителни промени; техническите способи, свързани с външната форма на индийския театър, са също условни – сценичната реч, костюмите, украшенията и атрибутите, гримът, декорът, реквизитът и прочее се
подчиняват на определени правила, постулирани в трактатите по театрално
изкуство.
Що се отнася до актуалното състояние на комплекса героини – не може
да бъде отречен фактът, че битуващите към момента в индийското кино осем
типа героини са в една или друга степен модифицирани и девиантни от сво-
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ите първообрази, но това засяга по-скоро плана на израза, отколкото плана
на съдържание. Използваният от героините език е по-съвременен, речта им
често е изпълнена с англицизми; облеклото, украшенията и аксесоарите не
са така традиционни, както са били някога на театралната сцена, както и в
киното в диахроничен план. Посланието, внушението, което трябва да се
постигне към зрителя, обаче остава непроменено – то цели индуциране на
една от основните осем естетически емоции: любовно-еротична, комична,
(съ)страдание, гневна, героична, уплаха, отвращение и удивление, а доколкото става дума за жанра Боливуд масала, това са преди всичко любовноеротичното и героичното.

EXAMPLES OF AṢȚANĀYIKĀ IN
CONTEMPORARY INDIAN FILM IN HINDI
Rumiana Damianova
Sofia University

Aṣțanāyikā is a collective name for the eight basic nayikas/heroine-types or
states of the heroine in a detailed treatise and handbook on dramatic art that deals
with all aspects of classical Sanskrit theatre. It is believed to have been written by
the mythic Brahman sage and priest Bharata. Here is the classification as follows:
vāsakasajjā (one dressed up to receive her lover); virahotkanthitā (one distressed
at her lover’s absence); svadhinabhartruka (one having her husband in subjection);
kalahāntaritā (separated from her lover after a quarrel); khanditā (enraged over
her lover’s infidelity); vipralabdhā (deceived by her lover); prositabhartrkā (one
whose lover is away on business) and abhisārikā (one who goes to meet her
lover). The study seeks to find out whether all the described eight types are extant
or lost in contemporary Indian film and if extant, to what extent they agree with
the archetypes, illustrating their use with examples.
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ИЗКУСТВО VS „ПРОИЗВОДСТВО“ НА
ФИЛМИ, ИЛИ КОГА ХОЛИВУД ЗАБРАВИ КАК
СЕ РАЗКАЗВАТ ИСТОРИИ
Елица Гоцева

Институт за изследване на изкуствата
elichka_g@yahoo.fr
Резюме: Обект на анализ са филмите „Завръщането“, 2015, реж. Алехандро Гонсалес Иняриту, „Стая“, 2015, реж. Лени Ейбрахамсън, „Спотлайт“, 2015, реж. Том
Маккарти, „Карол“, 2015, реж. Тод Хейнс, „Омразната осморка“, 2015, реж. Куентин
Тарантино, „Джой“, 2015, реж. Дейвид Ръсел – номинирани за Оскар, филми, разминаващи се със същността на киноизкуството. Авторът си поставя за цел да се опита
да отговори на въпроса къде изчезнаха: от една страна, изкуството да се създават и
разказват истории, които вълнуват, и от друга – режисьорите, които умеят (или могат,
но не искат).
Ключови думи: изкуство, производство на филми, „Оскар“-и, Холивуд, линейна
структура, „Поетика“, американско кино

Едно от най-задълбочените и разпространени в западната култура изследвания на поетическото изкуство е философският трактат на Аристотел
„За поетическото изкуство“, или „Поетика“, IV в. пр.н.е., с който древногръцкият мислител създава обща теория и прави естетическа категоризация на
поетическото изкуство. Обобщавайки целия естетически опит на античното познание, той достига до обособяването на двата основни литературни
жанра – епос и драма – и поставя началото на теоретичното им осмисляне и
тълкуването на различните им форми.
В „Поетика“ Аристотел твърди, че всеки вид поетично изкуство се заражда от мимезиса (подражанието) на действителността и връзката на сюжета с реални случки и събития от живота, които трябва да са вероятни и
необходими, а не непредвидими и случайни, за да бъдат възприети и запомнени от публиката. Действието трябва да има ясно определени начало, среда
и край и да представлява верига от събития с причинно-следствена връзка,
възникнали във времето и пространството. Ако това правило е спазено, дори
„невъзможното, което изглежда вероятно“1, би могло да постигне целта си
1

Аристотел. За поетическото изкуство. С., 1993, с. 24.

Елица Гоцева е докторант в сектор „Екранни изкуства“ на Институт за изследване на изкуствата, БАН.
Дисертационният ѝ труд е на тема „Нелинеен наратив в съвременното игрално кино“. Изнасяла е доклади и има научни публикации, свързани с екранното представяне на нелинейния наратив в съвременното
игрално кино, принципите на изграждане на сюжета при този тип екранно повествование и основните
му структури.
Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017
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и чрез освобождаване и пречистване на чувствата да „достави удоволствие
на публиката“2. Тъкмо в това се изразява според Аристотел талантът на твореца, който чрез свободно творческо пресъздаване на действителността би
могъл да постигне правдоподобност. Подражавайки, изкуството пресъздава
идеализирания образ на нещата.
В началото на трактата си Аристотел разграничава поетическите
видове според средството, предмета и начина на подражание: „И тъй,
епическата и трагическата поезия, а също комедията, дитирамбическата поезия и музиката, съпроводена от флейта и лира – всички те,
казано общо, са подражание, а се различават помежду си по три неща:
че подражават или с различни средства, или на различни неща, или
по различен, несходен начин... Те всички подражават с ритъм, реч и
мелодия, взети поотделно или смесени.“ 3 Извън определените естетически и етични категоризации за красиво–грозно, добро–лошо и
удоволствието, които тези категории предизвикват под въздействие
на изкуството или изтънчеността на творческото представяне, Аристотел засяга и обучителните цели на изкуството – то е инструмент на
познанието, чрез него се придобиват знания, което е „твърде приятно
не само за философите, но също така и за всички хора: само че последните отделят малко време за това“ 4.
Трагедията (като основна съставна част на драматическия жанр) представлява подражание на задълбочено и възвишено, правдоподобно събитие,
което се развива във времето и пространството чрез действие, а не чрез разказ. Целта на трагедията е да предизвика естетическо удоволствие и емоционално пречистване (или катарзис) чрез страх (за съдбата на подобните ни)
и състрадание (породено от несправедливата съдба на невинно страдащия,
с когото се идентифицираме). Именно посредством страха и състраданието
трагедията извършва у зрителя трагически катарзис. Действието е същността на трагедията и на всяко драматическо творение въобще. Но то трябва да
бъде „сериозно“ и общочовешки значимо, да засяга решения и постъпки от
съдбоносно значение и да бъде „завършено“; да представя напълно развита
и обособена цялост – „всякога най-добра по обем е онази фабула, която е
развита до пълна яснота“5.
Най-важните структуроизграждащи части на трагедията са единството
на действие и време („действието да се извършва по възможност в продължение на един кръговрат на слънцето или малко да го надхвърля“6), в които
се разстилат сюжетът и обратите. Героите са от второстепенно значение, но
характерът им трябва да отговаря на високите ценности, зададени в сюжета,
2
3
4
5
6

Пак там, с. 74.
Пак там, с. 67.
Пак там, с. 70.
Пак там, с. 75.
Пак там, с. 72.
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защото „без герои трагедията е възможна, но без действие – не“7. Елементите, съдържащи най-мощен емоционален заряд, са завръзката, перипетиите
и обратите в действието, които водят до развръзката и познаването (това
е промяната от неведение към знание, предизвикваща любов или омраза
между героите, на които авторът е отредил добра или лоша съдба).
Стабилното структуриране на сюжета е първото и най-важно правило за
съществуване на трагедията. По своята същност трагедиите биват прости
и сложни (заплетени). Прости са тези, които, както е определено, протичат
свързано и единно, а преходът става без перипетия или познаване. Затова
най-въздействащата трагедия според философа е тази, която има заплетена/
сложна структура. Това са тези, при които преходът е съпроводен с познаване или перипетия или и с двете. Но те трябва да произтичат естествено от
вътрешната структура на сюжета, за да може последващите действия да са
правдоподобни и необходими8.
В своето историческо развитие холивудската кинематография е тази, която най-стриктно спазва и гради сюжетите си въз основа на Аристотеловата
„Поетика“, трансформирана първо през 1863 г. от немския писател Густав
Фрайтаг, който предлага разделението на структурата на петактовата драма
по следния начин: встъпление (експозиция); възходящо движение на действието, завръзка, развитие, перипетии; кулминация; низходящо действие;
развръзка и финал. През 70-те години на ХХ в. гуруто на съвременните холивудски сценаристи – Сид Фийлд – въвежда и известната триактова сценарна или филмова структура. Писането на сценарий по нея е аналогично
на решаването на математическа задача.
Драматичната основа на киносценария е линейното подреждане на
причинно-следствено свързани във времето и пространството събития,
епизоди и факти, които да отвеждат към логичен финал след драматургичното решение на основния конфликт. При сценарий от 120 страници,
в който една страница е равна на минута екранно време, I-во действие
(завръзка) е от 1 до 30 страница, II-ро действие (сблъсък) е от 30 до 90
страница, а III-то действие (развръзка) се разполага между 90-та и 120-та
страница. Краят на всяко действие е отбелязан с т.нар. кризисен момент.
Темата на филма трябва да може да се формулира в едно изречение, а
действието трябва да е физическо и емоционално. То се определя от желанията, стремежите и нуждите на главния герой, а конфликтът трябва
да бъде персонален (вътрешен) и външен.
Според Сид Фийлд в първо действие на зрителя трябва да му стане ясно:
каква е темата;
кой е главният герой;
каква е драматическата ситуация;
кои са предпоставките за развитие на историята.
7
8

Пак там, с. 73.
Пак там, с. 78.
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В края на първо действие трябва да има един кризисен епизод, част от
потока на историята и който я обръща в неочаквана, различна, интригуваща
посока. Това се случва между 25-та и 27-та страница.
Сблъсъкът във второ действие е разположен върху 60 страници. Между
30-та и 90-та страница трябва да се разбере:
кой е основният конфликт;
какво иска да постигне нашият герой;
какви и колко са препятствията и обратите, които той трябва да преодолее;
коя е кулминацията на неговите усилия.
Пречките, които преодолява героят, представляват драматургичната динамика на филмовия разказ. В края на второ действие кризисната ситуация
се появява между 85-та и 90-та страница, предшествайки кулминацията.
Нейната цел е да засили интригата и съответно интереса на зрителите.
Развръзката в трето действие е разположена от 90-та до 120-та страница,
като нейната задача е да покаже:
разрешаването на ситуацията;
категоричния финал на филма;
да предизвика катарзис у зрителя9.
Всеизвестен е фактът, че класическото холивудско кино оперира със сюжетни клишета за постигането на целта си – управление на многомилиарден
шоубизнес и налагане на схеми за начин на поведение, чувстване, разбиране
на околния свят. В Холивуд думата „бизнес“, а не „изкуство“ е основна и
целият механизъм на „бизнеса“ е смазан до най-малката пружинка с еднаединствена цел – печалба. Едновековната практика в холивудския кинопроцес е свела цялата „суета“ около създаването на филми до гореописаната
„елементарна“ формула, която, ако е създадена правилно, е успешна и найважното – води до големи печалби. И всяка арка в изграждането на сюжета
и героя или героите би трябвало да въздейства правопропорционално на
емоциите на зрителя и да го води към катарзис.
Но възможно ли е тогава филм, „произведен“ по тази безупречна триактова формула, с добре подбран актьорски състав, красиво заснет и технически правилно изпълнен, да не предизвика никакво емоционално въздействие
върху зрителя, да не го доведе до така нужното пречистване на чувствата и
желаната промяна? Номинациите за „Оскар“ за 2016 година доказаха, че да.
Едни от най-нашумелите заглавия сред номинираните за най-престижната
и широко оспорвана награда за кино са филмите: „Завръщането“, 2015, реж.
Алехандро Гонсалес Иняриту, „Стая“, 2015, реж. Лени Абрахамсон, „Спотлайт“, 2015, реж. Том Маккарти, „Карол“, 2015, реж. Тод Хейнс, „Омразната
осморка“, 2015, реж. Куентин Тарантино, „Джой“, 2015, реж. Дейвъд Ръсел
и др.
9
Field, S. Screenplay: The Foundations of Screenwritting. (Revised edition) New York, Delta,
2005.
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Темата на филма
„Завръщането“ със спечелилия Оскар за главна
роля – Леонардо ди Каприо – е отмъщението.
Ловецът Хю Глас, който
има син полуиндианец, е
жестоко нападнат от мечка, която почти го убива.
Неговата група, поставена на ръба на оцеляването в дивата природа, а и
преследвана от индианци, го оставя под надзора на Джон Фицджералд
(Том Харди), който не
харесва нито него, нито
сина му. Обнадежден от
безпомощното състояние на Глас, той решава,
че ще го изостави, но
преди това убива сина
му. А Глас е погребан
жив. От тук насетне започва жестоката борба
на Глас за оцеляване в
суровата природа, воден
от единственото желание
да отмъсти. Независимо 1. Афиш на филма „Завръщането“, 2015,
колко добре Еманюел реж. Алехандро Гонсалес Иняриту
Любецки борави с камерата, за мен този филм, както и другите по-горе цитирани, е сгрешен още
на ниво сценарий. Както Аристотел твърди: „Лошите поети се съобразяват
със зрителите и творят по тяхно предпочитание. А, съчинявайки развлекателни произведения, за да се съревновават, те много често разтягат сюжета
отвъд неговия капацитет и се принуждават да прекъснат естествения ход на
събитията“. Тук темата за отмъщението е разтегната до безкрай, и то неоснователно. Зрителят не се идентифицира със страданията на протагониста,
защото той няма никаква връзка с него. Освен непреодолимите за обикновен човек изпитания, на които режисьорът Иняриту подлага героя на Ди
Каприо, тук двете подтеми – за сина полуиндианец и за противопоставянето
между бели и индианци в Северна Америка – не са развити с правилните емоционални акценти, заради което аудиторията не се идентифицира с
протагониста, нито се интересува от неговата борба за оцеляване и отмъ-
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2. Афиш на филма „Стая“, 2015,
реж. Лени Ейбрахамсън

3. Афиш на филма „Спотлайт“, 2015,
реж. Том Маккарти
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щение, а само подлага на мъчително
изпитание търпението си в очакването
на края на филма. Правдоподобността, от жизнена и художествена гледна
точка (по Аристотел), както и логиката
се губят на около двадесетата минута
от филма, мястото, на което и зрителят
губи интерес.
Филмът „Стая“, също номиниран за
най-добра лента на 2015 г., който разказва за отвлечено момиче, заставено
от похитителя си да живее в заключена
барака в продължение на седем години
заедно с петгодишния си син, също разкрива грешки в структурата си, които го
правят безинтересен след момента, в който двамата успяват да избягат от „затвора“ – в средата на филма. Неправилното
подреждане на емоционалните пикове и
спадове води до спад на интереса и предсказуемост на действието, които от своя
страна намаляват общото въздействие на
иначе дълбоко драматичната история на
майката и детето. Неправдоподобността
на „стаята“ също допринася за общото
усещане за преднамереност, което пречи на зрителя да открие „невъзможното,
което да изглежда вероятно“. Публиката
неминуемо, може би дори несъзнателно, си задава въпроси от сорта на: Защо
героинята не се е опитала да избяга порано? Защо похитителят оставя сина му
да избяга? Защо съществува подтемата
за отношението на баща ѝ към детето,
като тази линия така и не се развива? и
др. Намерението филмът да предизвика у зрителя естетическо удоволствие и
емоционално пречистване (или катарзис)
не постига целта си. Въпреки че всички
„компоненти“ за това са налице – а именно страхът за съдбата на героите и състраданието, което сме сякаш „задължени“ да
изпитаме – предвидимостта на сюжета,
дори на самите сцени води до липса на

4. Афиш на филма „Карол“, 2015, реж. Тод Хейнс
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5. Афиш на филма „Омразната осморка“, 2015, реж. Куентин Тарантино

емоционално заредени възходящи и низходящи моменти, които да дадат желания
разтърсващ резултат от драмата.
Спечелилият „Оскар“ за най-добър филм за 2015 г. – „Спотлайт“ – според
мен получи тази награда заради обществената значимост на темата си, а
не заради изключителните качества на филма. Като изключим ужасяващите
факти, разкрити в него, филмът представлява доста старомодна репортерска
хроника, изпълнена с клишета и доближаваща се повече до документалистиката, отколкото до художествения прочит на историята. Действието не
се отличава с особена оригиналност, а следва добре заучените традиции на
жанра с почти изкуствено привнесени пикове и спадове. Друга особеност е,
че нито един от персонажите не е развит като образ, с който публиката да се
идентифицира – една от основните характеристики на холивудското кино.
С „Карол“ режисьорът Тод Хейнс доказва, че дори американското независимо кино е забравило как се разказват въздействащи любовни истории.
Филмът показва драматичната любов, която преживяват две жени през 50-те
години на ХХ в. в САЩ.
Първият вариант на сценария на „Карол“ е написан още през 1997 г. по
едноименната книга на Патриша Хайсмит. Различни финансови и сценарни
проблеми забавят началото на снимките на филма до 2014 г., когато Тод
Хейнс се съгласява да го режисира. Филмът има номинации за „Оскар“,

182

„Златен глобус“, „Златна палма“
и др., но като цяло не жъне световен успех – от една страна, заради разпространението му, което
не го прави популярен, а от друга,
според мен поради разочарованието от невълнуващата любовна
история, разказана по мелодраматичен, но не разтърсващ начин.
Двете главни женски роли са поверени на опитни и световноизвестни актриси – Кейт Бланшет и
Руни Мара – но за мен те не успяват да се справят със задачата да
предадат драмата на социално
отхвърлената заради хомосексуалността ѝ жена. Тук невъзможността на любовта и раздялата не
трогват, а подсказаният щастлив
финал обезсмисля двучасовото
търпение на зрителя, който непрекъснато очаква „нещо“ да се
случи, нещо, което да предизвика
състраданието му и да го доведе 6. Афиш на филма „Джой“, 2015,
реж. Дейвид Ръсел
до катарзис.
„Омразната осморка“ на Куентин Тарантино е американски уестърн за осем непознати, които попадат на
едно място, криейки се от снежна виелица в щата Уайоминг. Тук отново
виждаме обичайните за филмите на Тарантино образи и актьори – Самюъл
Джаксън, Тим Рот, Майкъл Медсън и др. В „Омразната осморка“ попада и
една жена – Дженифър Джейсън Лий – номинирана за „Оскар“ за поддържаща женска роля.
Въпреки зрелищното, заснето на лента изливане на кръв Тарантино тук
загубва дълбочината на повечето от предишните си филми. Това е филм
за насилието и унижението на човешката личност във всякакъв аспект под
претекст, че става въпрос за расизъм и за показване с „образователна“ цел на
ужаса и несправедливостта на Гражданската война в САЩ.
„Джой“, 2015, на режисьора Дейвид Ръсел е биографична трагикомедия
за разведената с три (във филма – две) деца Джой Мангано, която успява да
изгради собствен бизнес за милиони, създавайки и патентовайки „открития“, които улесняват живота на домакините – като известния меджик моп.
Въпреки стремежа да се покаже една вълнуваща и вдъхновяваща история
на силна жена, която се преборва сама с хиляди несгоди, във филма „Джой“
липсват дори логично свързани епизоди, които да следват причинно-след-
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ствената връзка на действието – основен компонент на триактовата холивудска структура. Това е тотално объркан в посланието и изпълнението си
филм. Но все пак изпълнителката на главната роля – Дженифър Лорънс – е
номинирана за „Оскар“ за главна женска роля и печели „Златен глобус“ в
същата категория.
От факта, че филмът започва с разказвач – бабата на Джой – чието присъствие изчезва без обяснение още преди средата на филма, до несвързания
диалог и сцени е очевидно, че филмът „Джой“ не би трябвало въобще дори
да бъде допуснат до която и да е американска или друга награда за кино. Но
2015 година доказа обратното.
След този кратък преглед на холивудските „най-добри“ филми за годината се питам къде изчезнаха талантливите сценаристи, режисьори, актьори и
др. в Холивуд, които умеят да разказват истории? И дали ако тази тенденция
продължи, холивудското кино не е обречено на тотален крах?

ART VS. FILM “PRODUCTION” OR WHEN
HOLLYWOOD FORGOT HOW TO TELL
STORIES
Elitsa Gotseva
Institute of Art Studies

The movies with Oscar nominations: The Revenant by Alejandro G. Iñárritu
(2015); Room by Lenny Abrahamson (2015); Spotlight by Tom McCarthy (2015);
Carol by Todd Haynes (2015); The Hateful Eight by Quentin Tarantino (2015);
Joy by David O. Russell (2015) are critically reviewed for not being consistent
with the essence of the art of motion pictures. The author seeks to try and answer
the question where has the art of storytelling gone on the one hand, and all the
directors capable (or capable, but unwilling) to tell exciting stories, on the other.
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АСПЕКТИ НА РАЗВИТИЕ В СЪВРЕМЕННОТО
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКО КИНО
Радостина Нейкова

Институт за изследване на изкуствата
radostneykova@gmail.com
Резюме: В статията се разглежда проблемът за спецификата на съвременното детскоюношеско кино, за комуникативността при използването на различни технологични
средства и тяхната рецепция при детската и тийнейджърската възрастова група. Разглеждат се важни постулати, които стоят в основата на развитието на естетическата
съдържателност; в отношението на ниво комуникация – автор–зрител, достоверност–
въображение и т.н. Изследването се фокусира върху юношеската публика в интервала
11-17 години.
Ключови думи: съвременно детско-юношеско кино, анимация, съвременни технологии, комуникация, естетика и технология, илюстрация, детска литература

Образът на детето и юношата е запечатан в голяма част от класическите
филми. В тях с изящна визуалност са изследваните елементи на креативения „наратив“ на детството и тийнейджърството, показано е богатството на
възприятия у децата и подрастващите, или силата на приемането или неприемането им. Именно киното, като изкуство, работещо основно с образи, би
могло лесно да предаде нужния житейски опит на растящия човек, да разкрие „абстрактността“ на думите посредством изображенията, да изгради
синтеза на цялостния звуко-зрим образ. Днес повече от всякога обществото
разчита на своята медийна и комуникационна структура. От друга страна,
съвременните деца и младежи стават все по-зависими от екранното общуване. Било то в различни чатове, социални мрежи, или безцелно гледане
на телевизия. „Научните изследвания обясняват изпадането в зависимост и
пасивно състояние, липсата на концентрация и способност за разсъждения
при младите хора като резултат от ежедневното гледане на телевизия.“1
Акцентът в настоящия текст е върху детско-юношеските филми, представянето на детето и тийнейджъра във филмите за тази възрастова група,
естетическото и психологическото възприятие на този вид филми, достига1

Георгев, В. Телевизията и детето. С., 2010, с. 12.

Доц. д-р Радостина Нейкова е режисьор на анимационни филми, изследовател на анимационното,
детското кино и комиксите; илюстратор. Работи в Института за изследване на изкуствата и е гостпреподавател в НАТФИЗ (от 2004). Магистър по кинознание и анимационна режисура в НАТФИЗ, д-р
и доцент в ИИИзк. Има множество награди като режисьор на анимационни и късометражни фестивали.
Правила е самостоятелни изложби на детска илюстрация в България, Сърбия, Босна и Херцеговина и
Гърция. Ръководител е на детски анимационни работилници в България, Русия, Сърбия, Босна и Херцеговина и Грузия. Член на СБФД, Българска асоциация на филмовите, телевизионните и радиосценаристи, Асоциация на хабилитираните преподаватели по кино „Академика 21“ и СБЖ.
Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017
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нето до обобщения образ, надскачащ реалността и опитващ се да достигне
пределите на безграничната детска фантазия и въображение.
Немислимо е анализирането на каквото и да е изкуство за деца и юноши
без осмисляне на психологическите аспекти и възрастовата специфика на
публиката. Затова и част от въвеждащите в темата разсъждения са свързани
именно с типичните тенденции, с изследването на генетичните характеристики, значението на външните фактори, развитието на различни умения и
нагласи на избраната детско-юношеска възрастова група. Фокусирам текста
си към възрастовата група от 11 до 17 години. И ще спра вниманието си на
няколко специфични проблема на възрастта, които впоследствие се пречупват и през екрана.
В тази група на израстване се открива все по-голямо отдръпване на юношите от родителите и насочване към групата на връстниците. Бързо променящата се физиология и новите социални изисквания към детето оказват
натиск върху необходимостта да се вземат решения за бъдещото обучение и
кариера. Психо-социалната идентичност, установена на по-ранните етапи,
се поставя под съмнение и предефиниране; експериментира се с различни
сексуални, професионални и образователни роли; основните нагони на индивида се съпоставят с наследството и с възможностите му. Специфични
аспекти на избраната възрастова група са немислими и без анализ на проблема с инициацията, лидерството и себеутвърждаването.
Туве Янсон казва, че „има период в живота, който няма нужда да бъде
развалян от безпокойство и отговорност. Начинът, по който се събуждаме,
е важен, защото трябва да се справим с всеки дълъг ден. Нашето детство е
нашето утро.“2
В детско-юношеското кино откриваме всички елементи на процеса на
индивидуализацията или следствия, очевидно паралелни на наблюдаваното
в процеса на индивидуализация при човека. Филмите, с естеството на природата си, най-често отразяват моментите на извършване на някаква дейност, на разказване на някаква история посредством редица действия. По
този начин филмовите произведения показват ключови моменти от пътя,
който е извървян или предстои да се измине от човешкото съзнание.
„Психоаналитичната групова работа с деца и изкуство е много обогатяваща –
пише в трудовете си д-р Вивиан Праматароф3. – Децата ни държат вратата на своя
свят гостоприемно отворена. Ценен дар, който ние приемаме. Те ни дават право
да влезем и чрез техния поглед и тяхната интерпретация да разберем филма, който сме гледали заедно с тях. Опирайки се обаче на нашия опит и сигурността,
която са получили от нас. И може би ще имат повече вяра в себе си като личности,
защото, ако киното е илюзия, то в реалността трябва да има място и за доброто.“
От друга страна, телевизията приучава децата и младежите към нежелание
да разбират какво се случва в заобикалящия ги свят. „Те се задоволяват само с
http://detskiknigi.com/astrid-lindgren-za-znachimostta-na-detskata-kniga/
3 http://www.topvestnik.com/sluhove/itemlist/tag/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0.htm
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усещания.“4 „Опитът, който дава гледането на телевизия, не е за реалното пространство и време, за реалната продължителност и разстояние, а за виртуалния,
внушаван или само стимулиран от телевизията свят. На детето му липсва възможност за опознаване чрез пряк контакт и физическо манипулиране на материалните стимули, едно от условията на познавателния процес и изграждането на невронните пътища. Чрез телевизията малките са лишени от спокойствие и отдих,
необходими за развитието на механизмите на вътрешния говор и мисленето.“5
Интересна и ползотворна в сферата на филмите за юноши е и тезата
на датския терапевт Йеспер Юл6. Авторът разглежда ситуацията, в която
възрастните се опитват да скрият даден проблем и разочарование от децата
в опит да ги предпазят. Юл разкрива, че именно по този начин възникват

1. „Моята малка къща за кукли“, реж. Юми Йонг, Южна Корея, 2006 г.

т.нар. “Wattekinder” – деца, които са постоянно „опаковани“ и нямат допир
до проблемите, с които нормалният човек се сблъсква в ежедневието7.
Концептуално е и твърдението за фантастичните разкази на Клариса
Пинкола Естес: „Историите са пълни с напътствия, които ни помагат в жиLarge, M. Out of the Box: http://www.alliance for childhood.org.uk/Brussels200/Large.htm.
Пак там.
6
Йеспер Юл е автор на множество книги, посветени на отношенията между хората, найпопулярната между от тях – „Твоето компетентно дете“ – е преведена на 18 езика. Книгата
разглежда иновативни виждания за отглеждането и възпитанието на децата.
7
http://www.lifebites.bg/jesper-jull-deca/, 10. 10. 2015
4
5
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2. „Моята малка къща за кукли“, реж. Юми Йонг, Южна Корея, 2006 г.

тейските трудности. Историите ни позволяват да осъзнаем потребността от
това да разкрием дълбоко заровения архетип и ни показват начините да го
сторим.“8 Точно разработването на този архетип лежи и в основата на сюжета на повечето детски и тийнейджърски истории, създадени за екран.
Интересно визуално е решен проблемът с порастването в анимационния
филм на режисьорката от Южна Корея Юми Йонг „Моята малка къща за
кукли“9. Анимацията е по-скоро фестивална, а не насочена към широката
детска и тийнейджърска публика, но много фино и емоционално отразява
именно проблема с порaстването и „излизането“ от детския свят на приказките. Филмът разказва за това как момиче, играещо с кукли, се опитва (или
може би именно се опитва да не излезе) да се измъкне от света на куклената
къща, срещайки различни хора в същата тази къща. Дете, което се опитва
да се уеднакви с връстниците си, да излезе рязко от света на детството и
да се влее в потока на големите възрастни. Филмът е изграден с изящна,
реалистична графична рисунка, разкриваща опита да се напусне магията на
детския свят. Порастващото момиче се опитва да не комуникира с външния
свят. Тя решава да се промени вътре в себе си, да се извини пред себе си за
промените, които стават дълбоко вътре в нея. Филмът представлява един
процес, процес на размисъл и себепознание, процес на вглеждане дълбоко
в себе си.
Доста по-различен пример, акцентиращ отново върху проблема с израс8
9

Пинкола Естес, К. Бягащата с вълци. С., 2001, с. 44.
My small doll house, реж. Юми Джонг, Южна Корея, 2006.
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3. „Коралайн“, реж. Хенри Селик, 2009 г.

тването, може да се открие в stop motion анимацията на Хенри Селик „Коралайн“. Създаден по мрачната, донякъде зловеща и странна новела на Нийл
Геймън от 2009 г., новелата е мрачна, зловеща и странна, но в същото време
привлекателно авантюристична. Донякъде наподобява историите на братя
Грим. В екранизирането на сюжета Хенри Селик представя чрез персонажа
на Коралайн зов за приключение, път, осеян с изпитания, постигане на целта, завръщане в обикновения свят и прилагане на наученото. Дава основа за
целия ход на историята и съумява да повлияе върху възприятието на зрителя
чрез прилагането на архетипни образи, познати от приказките.
Интересни са образите на родителите на Коралайн. Бащата ѝ е приятен
човек. Въпреки заетостта си, той дава всичко от себе си, за да забавлява
дъщеря си, но не му остава много време да играе с нея. Докато „другият“
баща на Коралайн изглежда изцяло подвластен на „другата“ майка. Майката
е по-сложен персонаж. Тя е залисана в работата си и е много заета жена, която често пренебрегва дъщеря си. Определено съществува дистанция между
нея и Коралайн. Всъщност това е, което прави „другата“ майка толкова опасна. На пръв поглед „другата“ майка изглежда по-добра от истинската майка.
Като при повечето майки и дъщери, Коралайн и майка ѝ изпитват трудност в
разбирането си една за друга, но и двете се обичат. Нещо, с което „другата“
майка не би могла да се състезава. „Другата“ майка иска Коралайн да бъде
заслепена от собствения си егоизъм и се осланя на факта, че момичето би
искало да остане завинаги, тъй като светът е построен за нея. Психологията
отдавна се занимава с изграждането на „светове“, които майките създават, за
да отразяват копнежите на децата, които искат да манипулират.
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При анализ от психологическа, естетическа и технологична гледна точка
уместно е цитирането на Бахтин, че „конкретният художествен материал със
своята извънестетическа определеност не се включва като значим компонент
в естетическия обект. От това не следва, че изучаването на материалната
структура на произведението е несъществена. Значението на материалните
изследвания в специалната естетика е изключително голямо. Твърдението,
че „техниката в изкуството е всичко“, безспорно, е пресилено. Преди това, и
независимо от произведението, естетическият обект не съществува – той се
ражда за първи път заедно със самото произведение.“10 Материалът, техниката, технологията, създаваща един екранен образ, не заема цялото място на
изследване в настоящия труд, но в същото време и „не може и не трябва да
се откъсва от естетическия образ“11. Всяка идея носи в себе си най-точната
и уместна технология на изграждане, която не трябва нито да размие идейните, философски и естетически наслагвания на приказната история, нито
да остави на повърхностно равнище фантастичната и нереална визия, поднасяща изображението. Но, връщайки се отново към Бахтин, приказното е в
надскачането на реалността, именно равнявайки се по човека и нормалните
човешки възможности, желания, потребности. „Цялото възможно човешко
битие и целият възможен смисъл се разполагат около човека като център и
единствена ценност; всичко – и тук естетическото виждане не знае граници
– трябва да се съотнесе с човека, да стане човешко.“12
За това, че „писателите се явяват инженери на човешката душа“, че те
изграждат тийнейджърския светоглед, начин на възприемане на света и
като реалност, и като емоции, се знае отдавна. Но може би в съвремието
ни екранът е заменил това свойство на книгата. Интересно е да се разгледат възгледите за това с какво тийнейджърите трябва да се запознават като
литература, какви книги трябва да учат в училище. Особено показателна
е разразилата се наскоро в руските медии дискусия при опита за премахване от училищната програма на романи на автори като Ф.М. Достоевски,
Л.Н. Толстой и М.А. Булгаков. Доводът за премахването им е, че на тази
подрастваща възраст децата не са още в състояние сами да анализират и
възприемат тези сложни и дълбоки текстове. И затова приемат на доверие
казаното им като идеи и концепции от учителите. Проведен е голям дебат от
множество обществени обединения и религиозни организации съвместно
с Руския съюз на книгата. Разбира се, в рамките на разглеждания казус в
Русия се акцентира най-вече върху проблема от патриотична гледна точка в
опит за засилване на обичта към родната земя и нация. Но разгледан извън
емоционалните или политически страсти, разгледан в по-психологически
аспект, проблемът има много по-дълбоки корени. „В 9-10 клас е твърде рано
да се изучават сложни философски въпроси“13, е мнението на депутат от
Бахтин, М. Вопросы литературы и эстетики. Москва, 1975, 54-55.
Пак там.
12
Пак там, с. 63.
13
http://www.mk.ru/social/2015/03/26/u-shkolnikov-otnimut-dostoevskogo-tolstogo-i-bulgakova.html
10
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Държавната дума Ярослав Нилов по време на обсъждането. Изучаването на
текстове като „Престъпление и наказание“, „Война и мир“, „Майсторът и
Маргарита“ е твърде сложно и твърде ранно.
Харесвана или не, руската програма за поддържане на патриотическите
ценности се реализира.
Друга плашеща тенденция в съвременното развитие на децата и тийнейджърите е отказът им от четене. В Америка 60% от населението не е чело
нито една книга през живота си, 80% от книгите се четат приблизително от
10% от населението. Според мнението на д-р Бернис Куиан от Нюйоркския
университет „броят на читателите от тази страна продължава да намалява, регистрирайки един непрестанен и сериозен упадък сред редовете на
младежите под 21 години. Тя представя един случай със значителна група
„обикновени“ ученици, на които били зададени въпроси относно средната
продължителност от време, което прекарват в четене извън училище. От тях
50% твърдели, че прекарват едва 4 минути или по-малко на ден; 30% – 2
минути/ден или по-малко; 10% – изобщо не четат.“ 14
Но проблемът с нуждата на съвременните подрастващи деца от среща с
положителния пример от книгите и филмите е голям. Гледайки настоящите
екранни истории, все по-често положителният герои има някакви свръхсили и умения и само първоначално (а и невинаги) изглежда като един от нас.
Може би затова и зачестиха примерите с инциденти на деца, опитващи се
да летят, да скачат от високо и т.н. Фантастиката сякаш е превзела отвсякъде тийнейджърския екран. Многотомно-серийни истории като тези за Хари
Потър, „Дивергенти“, „Игрите на глада“ или „Игри на тронове“ държат тийнейджърите в непрекъснато очакване на следващия епизод с нови вълнуващи приключения.
Съвременната детска литература предлага различни насоки в развитието
на история, образност, език и стил и дори специфично визуално възприемане
на творбата като цяло. Преформатирайки старите традиционни произведения, детската литература се насочва и към периодично сменящи се модерни
теми и идеи, които систематично се преповтарят като нещо много ново и много интересно. За жалост, по същество тя често си остава само много продавана (или главно много лансирана и много рекламирана) част от съвременното
творчество. На фона на тази цветна, богата и многообразна детска литература
тук-там се крият и наистина ценностните нови, съвременни детски творби,
които ще останат и ще бъдат преиздавани и запазени в бъдеще.
„Само онези неща, които изразяват общи човешки структури – анализира Мари-Луиз фон Франц15 в изследването си за архетиповите мотиви във
вълшебната приказка, – се запазват в паметта на хората и се предават, докато
тези, които по някакъв начин са повлияни от личните проблеми или комплекси на индивида, се разпространяват само в кръговете със същия про14
15

Healy, J.M. Endangered Minds. New York, Simon and Schuster, p. 25.
Крус-ван Делден, Ж.-Ф. Архетипови мотиви във вълшебните приказки. С., 2003, с. 15.
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4. „Игрите на глада“, реж. Гари Рос, 2012–2015 г.

блем.“ При детското кино се забелязва повторение на феномена, характерен
за филмите на ужасите, на харесване, търсене на страх, ужас и мистика. Децата затварят очи и извръщат глава при „страшните“ сцени, но продължават
с упоритост и интерес да следят филма.
През 2015 г. в Русия на екран излиза една от първите руски пълнометражни анимации във фентъзи жанра. За „референт“ се визират такива
блокбастъри като „Хари Потър“ и „Хобит“16. Използването на стила и структурата на класическия анимационен сюжет подпомага развитието на една
история за магия и вълшебство и едновременно с това история, свързана с
исторически точни събития от епохата на Петър Първи.
Част от анимацията е правена в Китай, което е предизвикало множество
проблеми – не толкова от творческо естество, а по-скоро произтичащи от
различния манталитет на нацията. Проблеми като този за възпроизвеждане
на мимика, жестове и артикулация.
От днешна гледна точка съществува интересен аспект в съвременните детско-юношески филми. Това е проблемът с еманципацията и все почестата поява в екранните приказни сюжети на момичета или жени, които се бият и спасяват семейната чест, земя, богатство. Принцесите с меч в
ръката сякаш не се нуждаят вече от принцове. Принцовете са второстепенни
персонажи, които само допълват, но не и водят действието и битките. ТаИз интервю с Александър Герасимов – директор на анимационния фестивал „Суздал“ –
Русия, и генерален продуцент на компания „Мастерфилм“; http://www.kinopoisk.ru/
interview/2575159/fb/1/
16
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кива са и Снежанка в „Снежанка и Ловеца“ (реж. Рупърт Сандерс, 2012) и
принцеса Мерида в „Храбро сърце“ (реж. Марк Андрюс, Бренда Чапмън,
Стив Пърсел, 2012) и др. Може би това е една нова насока на развитие на
матриархата в приказно-фантастичните истории? Или опит да се приучат
малките момиченца не да чакат принца спасител, а с меч в ръка (най-често)
да изградят своето собствено бъдеще и свобода?
Отново момиче е водещият образ воин и в „Игрите на глада“, където, за
да спаси собствената си земя, главната героиня трябва да убие всички останали противници деца. В съвремието ни навлизат все повече войнствени
филми, макар и изградени близо до схемата на приказките. Телевизионният сериал „Игра на тронове“ (реж. Дейвид Бенкоф и Дан Вайс) и филмът
„Игрите на глада“ (реж. Гари Рос, 2012) са насочени главно към тийнейджърската публика. Докато първият показва батални сцени за спасяване и завоюване на кралства в едно измислено средновековие, то във втория избраните
чрез лотария момиче и момче от всеки окръг са пуснати в пустошта, за да се
избият с подръчни средства. Създадени отново върху литературна първооснова, те носят в себе си битки, бруталност, интриги и дори сексуални сцени.
Приказно-фантастичното изображение остава на заден план, изместено от
сцените с приключения, постоянни битки и множество убийства. В „Игри
на тронове“ дори няма постоянен главен герой, защото с периодичното избиване на определено средновековно царство, действието започва да се движи от следващия, победил за момента.
Процесът на „подражание“17, на художествено възпроизвеждане не е
огледално пасивен и механичен, а се пречупва през творческата индивидуалност на детето. Може би в основата на пресъздаването на реалността
стои именно постоянният стремеж на човека, бил той голям, или малък, да
промени, подобри и пресътвори времето, пространството и света, в който
живее.
Детето може да възприеме филмите на няколко нива – като значение и
послание, като „продукт на красивото въображение на поетите“, като „донаучна, наивна“ представа за света и историята, като схващане на ортодоксалните вярващи... Основно в сюжетите е поставянето на смисловото ударение
върху религиозното и/или философското значение на историята, а видимото му съдържание се разглежда като „израз на това значение на символен
език“18.

Аристотел. За поетическото изкуство. С., 1975.
Фром, Е. Забравеният език. Въведение в науката за разбирането на сънищата, приказките
и митовете. С., 2005, с. 204.
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ASPECTS OF DEVELOPMENT IN
CONTEMPORARY CHILDREN’S
AND TEEN MOVIES
Radostina Neykova
Institute of Art Studies

The article deals with the specifics of contemporary children’s and teen film,
of communicativeness in using various technologies and their reception by the
children’s and teen age groups. Significant postulates are considered, underlying
the aesthetic content, the relationships at the level of communication-authorspectator, authenticity-imagination, etc. The study focuses on the adolescent
audiences aged 11–17.
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СТАРИТЕ ДЕФЕКТИ КАТО ЗАЯВКА ЗА
АРТИСТИЧНОСТ
Йосиф Аструков

Институт за изследване на изкуствата
ioshertz@abv.bg
Резюме: През последните години се наблюдава една специфична тенденция в така
наричаните напоследък „визуални изкуства“. Това е съзнателното желание да се
наподобяват и имитират дигитално всички дефекти и недостатъци на аналоговите
технологии, които бяха неразделна част от старите процеси и за които някога се полагаха огромни усилия да се отстранят или минимализират. Тази „ретро“ тенденция
постепенно се превърна в мода и може да се види навсякъде, но е най-очевидна във
фотографията и видеото и поради тази причина анализирам основно тези две изкуства. В настоящия материал проследявам видовете дигитални симулации, възможните обяснения на тази артистична тенденция, както и възприятията и отраженията им
в масовата култура.
Ключови думи: филмови ефекти, симулация, фотография, видео, лента

През последните години се наблюдава една много специфична тенденция
в така наричаните напоследък „визуални изкуства“1 – доста общ термин,
който включва всякакви форми на дигитални изображения, фотография,
видео, видео (арт) инсталации, графични и живописни произведения, всякакви колажни „принтове“ и т.н. Смисълът и причините да се въвежда подобно общо понятие за мен остава мистерия, особено когато се предполага,
че то включва такива класически изкуства като например фотографията или
дори графиката и живописта. Най-вероятното обяснение се корени в опита
на различни културни организации и мениджъри да обобщят определени
категории. Така или иначе това понятие набира все по-голяма популярност.
Тенденцията, върху която ще се спра тук, е дори с още по-широка употреба, разпростирайки се извън границите на професионалистите, създаващи изкуство. Това е съзнателното желание да се наподобяват и имитират
дигитално всички дефекти и недостатъци на аналоговите технологии, които бяха неразделна част от старите процеси и за които някога се полагаха
От английското “visual art”, което няма ясни граници, Wikipedia например го определя така:
„Визуалните изкуства са форми на изкуството като керамика, рисуване, живопис, скулптура,
печат, дизайн, занаяти, фотография, видео, филми и архитектура. Много артистични
дисциплини (изпълнителски изкуства, концептуални изкуства, текстил) включват аспекти на
визуалните изкуства, както и на други изкуства. Също се включват приложните изкуства като
индустриален дизайн, графичен дизайн, мода, интериорен дизайн и декорация.

1

Д-р Йосиф Аструков е главен асистент в сектор „Екранни изкуства“ на Института за изследване на изкуствата, БАН. Режисьор, фотограф и оператор. Изследва видеотанца. Автор е на книгата VideoDance,
2015 и на редица публикации в научни сборници и списания.
Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017
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огромни усилия да се отстранят или минимализират. Тази „ретро“ тенденция постепенно се превърна в мода и може да се види навсякъде, но е найочевидна във фотографията и видеото и поради тази причина ще се спра
основно върху тези две изкуства.
Фотографията и киното (видеото впоследствие), като всяко изкуство,
извървяват постепенно развитието и еволюцията на своите изразни средства, а конкретно тези две изкуства извървяват и определен технологичен
път, който е в непрестанна динамика. Без да навлизам в подробности, ще
изброя няколко основни исторически стъпки, тъй като именно те се имитират днес. Първите фоточувствителни материали са фотографските плаки,
върху които се е нанасяла фоточувствителна емулсия. По-късно се появява
лентата, изобретена от Ийстман Кодак, върху която стъпват братя Люмиер
и Едисон, създавайки първите кинокамери и прожекционни апарати. Тези
първи фоточувствителни материали са били, разбира се, черно-бели или
естествено тонирани в зависимост от процеса (цианотипия, колодиев процес, албуминов печат и т.н.).
Всеки от тях носи своето специфично изображение. Днес всички те се
генерират дигитално от
множество софтуерни програми, както професионални, така и от приложения
за мобилните устройства.
Не знам дали има повече
„плъгини“2 от тези, които имитират стара лента и
процеси. Пример за професионални плъгини, предназначени за Photoshop и
Lightroom, са Alien Skin
Exposure3 и Silver Efex Pro4.
За илюстрация – версия
седем на Alien Skin Exposure
предлага над 100 различни
вида симулации на лента и

1. Цианотипия на Лиляна Караджова
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2
От английския термин “plugin”, което буквално означава
„включвам“. Това са малки
софтуерни
допълнения
към
определени програми, които
генерират различни ефекти.
3
http://www.alienskin.com/
exposure (16.07.2015)
4
https://www.google.com/
nikcollection/products/silver-efexpro (16.07.2015)

2. Франсис Фрит. Храм във Филае, Египет, 1857: албуминов печат, оригинален размер 38.2×49.0;
колекция на Националната галерия на Шотландия.

стари процеси, които се обновяват непрекъснато. Стремежът е да бъдат създадени профили на всички съществуващи и съществували филми и процеси. Всяка
от предварително зададените симулации (т.нар. presets) е създадена на основата
на анализ на даден филмов материал и процес и изважда на преден план съответните характеристики – цвят, контраст, зърнистост, динамика, острота, цветна температура и т.н., като всеки от тези параметри може да се променя според
желанието на автора. Филмът или фоточувствителният материал е само едната
страна от създаването на фотоизображение. Другите, не по-малко важни фактори, са оптиката и апаратът, с които изображението е създадено. Тези програми
дават възможност за симулация и на такива специфични условия и дефекти,
като например винетирането, което се е получавало при неравномерното експониране на старите централни затвори или несъвършенствата на някогашната
оптика5, както и ефектите на старото копиране върху хартия – различни рамки,
Първите покрития върху лещите например се въвеждат от Цайс след 1935 година: http://
www.zeiss.com/vision-care/en_de/eye-care-professionals/optical-knowledge/optical-basics/
historical.html (18.07.2015)
5
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3. Илюстрация на работния екран на Alien Skin Exposure

4. Илюстрация на Instagram

изкривявания, следи от четка и, разбира се, най-разпространените за широката
публика дефекти – прах и драскотини.
Както вече споменах по-горе, тази тенденция се превърна в мода и започна
да се прилага широко от почти всички снимащи със своите мобилни телефони и споделящи снимките си в социалните мрежи. Разбира се, обикновените
потребители не използват професионални програми за генериране на изобра-
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женията – емблема на тази мода се превърна платформата Instagram6.
Тя предоставя възможност за бързо и лесно преобразяване на снимката още в телефона, създаване на колажи и постването им директно във
Facebook, Twitter или самия Instagram. Повечето от потребителите нямат
дори бегла представа какво представлява оригиналният процес или филм,
който избират с едно натискане на дисплея на мобилното устройство и споделят с такава гордост. Изборът, който правят, се основава единствено на
визуалния резултат, който виждат предварително на екрана и който по някаква причина решават, че им харесва. Единици са хората, които все още
работят с тези оригинални аналогови процеси и те най-често са студенти
в академиите по изкуства или хора, които все още не желаят да се откажат
по една или друга причина от класическата фотография. Освен огромната
трудоемкост, класическите процеси днес се превърнаха и в бутикова услуга
на много висока цена. Малцина са склонни да я платят – като пари, време и
усилия. По тази причина хората, които го правят, се посвещават почти изцяло на това и преследват определени художествени цели7. Но често остават неразбрани от масовата дигитална аудитория днес. Държа да направя
уточнението, че визирам авторите, които работят сериозно и наистина се
посвещават на това да създават изкуство по старите класически начини, а не
една определена прослойка, която възприема снобски старите технологии и
ги използва за поза в обществото. За нея ще стане дума по-късно, макар тя
реално да не създава истински произведения – нейната цел е само имитирането на външната форма. Киното и видеото използват подобни ефекти за
симулация на лента. Примери в професионалната сфера са възможностите
на Adobe After Effects8 или плъгинът Magic Bullet Film9.
Подобно на фотографията, и тук симулациите са създадени въз основа
на тестове и анализи на различните видове киноленти и съответните комбинации от негатив и позитив. Отново има възможност за промяна на настройките, както и за избор на различни деформации на лентата и създаване
на „стар филм“. Съществуват дори симулации, наименувани по конкретни
заглавия: „Спасяването на редник Райън“ например, плъгин със специфичните за филма убити тонове и контраст, които оригинално са създадени на
кинолента чрез технологията bleach bypass – процес, при който се запазва среброто. Ще приведа два примера за използване на подобни ефекти в
професионалната работа – заглавната шапка на сериала “Californication”10 и
видеоклипа на SOKO “First Love Never Die”11. Широкият кръг непрофесионалисти отново използва платформата Instagram за създаване и модификаhttps://instagram.com (16.07.2015)
Иън Рътър например построява камион-камера, с който пътува и прави огромни фотографии
на метални плаки: https://vimeo.com/92688138
8
http://www.adobe.com/bg/products/aftereffects.html (17.07.2015)
9
http://www.redgiant.com/products/magic-bullet-film (17.07.2015)
10
http://www.imdb.com/title/tt0904208/?ref_=nv_sr_1 (17.07.2015)
11
https://www.youtube.com/watch?v=-_Y2jfK06pY (17.07.2015)
6
7
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5. Примерни ефекти на Magic Bullet Film

ция на клипчета или някои от десетките налични приложения, интегрирани
директно към социалните мрежи. Тези апликации за мобилни устройства
предлагат и базови техники за монтаж.
Така достигаме до парадоксалния казус на тази всеобща тенденция –
веднъж се отказваме почти радикално от старите технологии за снимане,
прегръщаме с особен ентусиазъм цялата дигитална революция и същевременно се стремим да наподобим старото изображение?! Нещо повече –
това, което някога се е избягвало с цената на много усилия – запазване на
лентата чиста и ненадраскана, избягване на голямата зърнистост, корекция
на оптичните дефекти и т.н., днес се тиражира „на килограм“, като това
се оказва дори заявка за артистичност... Парадоксален е и фактът, че фотографите и операторите, които все още създават днес визуални продукти по
оригиналните класически технологии, получават произведения много почисти от обработените произведения с дигитален първоизточник, ненадраскани и без „задължителните“ дефекти. Оказва се, че тези артистични заявки
днес често прекаляват с (д)ефектите, които оригинално пресъздават. Дори
само заради това, че класическите технологии обикновено съдържат в себе
си един или два дефекта, а не всички наведнъж. Във фотографията вече се
употребяват жаргонните думи „арт“ и „мазане“ като символи на тази естетика. Защо се случва всичко това? Надали има едно-единствено обяснение
на този социално-културен процес, но ще се опитам да анализирам някои от
възможните обяснения.
Първата възможна причина е реакция на част от творците към прекалено
чистата, жаргонно наречена „пластмасова“ визия на дигиталните техноло-
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гии. Много често в зората на дигиталните изображения се чуваше максимата „прекалено е перфектна“. Важен фактор е и пътят, който дигиталната
технология извървя – трябваше да минат години, докато се изчистят първите проблеми на дигиталното изображение и то се усъвършенства. Лентовата
технология дълго бе предпочитана от професионалистите и в киното, и във
фотографията. Двете технологии извървяха сравнително дълъг период на
съвместно съществуване и лентата бе изместена едва когато в киното се появи високото HD, а във фотографията – матрици с резолюция 10-12Mpx12.
Паралелно се развива и процесът на усъвършенстване на софтуерната обработка, която днес се смята за лабораторията на дигиталната технология.
Дори да приемем наличието на определена инерция от лентовите технологии, надали това е достатъчно убедителна причина за продължаващата
тенденция на „разваляне“ на изображенията.
Друга съществуваща причина е една общоизвестна тайна – много от
творците, когато не успеят да създадат добра и издържана снимка сама по
себе си, започват да наслагват слой след слой (д)ефекти, докато се получи
накрая едно размазано тонирано изображение, което представят като артистично търсене. А то всъщност е просто неуспешен опит изначално. Отчасти това може да е едно от обясненията и защо широк кръг хора използва
така масово тези ефекти. Първите мобилни устройства снимаха плачевно. В
този смисъл ефектите се явяваха нещо като корекции, които частично оправяха цвят, контраст и яркост и частично прикриваха ужасното изображение, придавайки му ако не добър, то поне интересен вид. Другото възможно
обяснение е желанието за копиране на естетиката на оригинални произведения на изкуството. Последното е възможно обяснение и за това защо професионалистите също използват симулациите на лента. Далечен паралел може
да се направи и с ранните теоретици на киното (Балаж, Арнхайм)13, които
постулират киното като изкуство в неговия ранен стадий именно заради
несъвършенствата му – изображението е черно-бяло, плоско, нямо. Теория,
която постепенно рухва с напредването на технологията. Всъщност след
един определен праг технологията позволява и на любители, и на професионалисти да зафиксират много точно всекидневието – свое или чуждо. Но
за много от тях то не е интересно само по себе си. И когато липсва друго, те
търсят да създадат по-интригуваща и различна външна форма. Старите дефекти се оказват много удобна опаковка, която кореспондира и в наслоените
“Boyhood”, 2014, е интересен случай – филмът се снима над 12 години, между 2002 и 2013
година, режисьорът Ричард Линклейтър споделя, че са избрали кинолентата, защото само
тя е можела да осигури еднаквост и продължителност на изображението при подобен дълъг
проект. Както сам казва – ако са били започнали с най-добрата дигитална камера в началото,
към края са щели да снимат на петата вече най-добра дигитална камера. Всъщност това е
и периодът на най-бурно развитие на дигитализацията, през който лентата почти отпадна
като технология. http://filmmakermagazine.com/86820-35mm-colors-in-digital-translation-inboyhood/#.VbNG0iS4SfQ (25.07.2015)
13
Разгледани подробно в Игнатовски, В. Картини от светлина. Теория на нямото кино (1895–
1930). С., 2008.
12
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в съзнанието на обществото представи за изкуство. Невероятно е, че тази
тенденция навлезе масово дори в такъв тип приложна фотография, каквато е
сватбената. Не знам дали има портфолио на сватбен фотограф днес, което да
не включва симулирани черно-бели дигитални изображения. Ако се върнем
няколко десетилетия назад, когато, особено в нашата страна, понякога беше
изключително трудно набавянето на цветна лента, ще осъзнаем колко е парадоксален този факт всъщност. Но още по невероятно е, че започнаха да
се организират изложби със снимки, публикувани от непрофесионалисти в
Instagram14. Дори има опити за превръщането на тези платформи в онлайн
магазини за продажба на изображения. Предвид качеството и размерите на
снимките, това е на пръв поглед странно начинание, което обаче има своята
вътрешна логика в рамките на интернет – за печат снимките са почти немислими, но за екран са използваеми. Професионалистите от своя страна започнаха да правят и публикуват снимки също в тези платформи с цел реклама.
От икономическа гледна точка всичко това влиза в рамките на общоприетата в момента теория за пазара и автоматичното му саморегулиране – ако за
нещо има пазар, то има логика да съществува. От културна и изкуствоведска
гледна точка обаче тези феномени на масовата култура тепърва ще бъдат осмисляни. Под въпрос е каква устойчивост ще имат те във времето. Разбира
се, най-универсалното обяснение на цялата тази тенденция е просто мода,
продиктувана от невероятната масовост на дигиталната технология, която
превърна всеки човек във фотограф и оператор. Като всяка модна тенденция, е вероятно тя да има бърз и кратковременен живот. Обществото бързо
натрупва умора от безкрайно тиражираните еднообразни изображения, което в съчетание с динамичната технология действително предсказва кратък
живот. Интересна обаче е и обратната тенденция – макар и ограничено, се
наблюдава известно възраждане на интереса към класическите технологии.
Изглежда, сякаш и в културните процеси се наблюдава законът на механиката за действие и противодействие – разбира се, не толкова абсолютно.
Вече споменах, че една част от хората, проявяващи интерес към класическите технологии, се обръщат към тях от изключително снобски подбуди и
имитират единствено външната им форма. Така наречените „хипстъри“15,
модно течение от последните години, което така и не бе ясно дефинирано,
превърна в мода носенето на стар фотоапарат с кожен калъф през рамо и в
обществена поза снимането на лента. Тази тенденция стана дотолкова силна, че започна масово да се експлоатира от рекламната индустрия и дори
производителите на фотоапарати започнаха да произвеждат серии на дигитална техника, която изглежда като старите лентови апарати16. Емблематичната немска марка Лайка стигна дотам, че пусна дигитален фотоапарат без
дисплей17 – за да видиш изображението, трябва да прехвърлиш снимките на
http://plustova.com/instagram-благотворителна-изложба (18.07.2015)
От английското “hipster”: http://bg.urbandictionary.com/define.php?term=hipster (22.07.2015)
16
Пример е моделът Df на Nikon: http://imaging.nikon.com/lineup/dslr/df (18.07.2015)
17
http://us.leica-camera.com/Photography/Leica-M/Leica-M-Edition-60 (18.07.2015)
14
15
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компютър, както изчакваш проявяването на лентата.
В същото време се създават кампании за набиране на средства за възстановяване на производството на лента18, при това успешни, с многобройни
дарители, които вече чакат да получат своите първи бройки. Противоположни и парадоксални на пръв поглед процеси, които обаче създават изключително многообразие от технологии, налични в момента. А това в крайна
сметка е от полза за всички. Много често дори вече се смесват дигиталните и аналоговите технологии в преследване на определени художествени
резултати19. Всичко това ни води до естествения въпрос – накъде в крайна сметка вървим? Към абсолютна дигитализация или към възраждане на

6. Дигитален фотоапарат без дисплей – LEICA M EDITION “LEICA 60”

класическата технология? Днес повечето хора възприемат дигитализацията
безусловно, като стъпка, от която вече няма връщане назад. Но при социалните процеси, комбинирани с технологии, бъдещето изглежда винаги несигурно.

https://www.kickstarter.com/projects/filmferrania/100-more-years-of-analog-film (18.07.2015)
Интересен пример за смесване на дигитална и аналогова фотография дава следното видео:
https://www.youtube.com/watch?v=sDsUv4qPt6o. (18.07.2015) В него фотографът използва
дигитален първообраз, използвайки фотоапарат Leica M Monochrom, като впоследствие
прави принт и контактно копие.

18
19
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OLD DEFECTS CLAIMING ARTISTRY
Iosif Astrukov
Institute of Art Studies

A specific trend has been witnessed recently in the so-called ‘visual arts’,
i.e. searching wittingly to emulate and imitate digitally all the defects and flaws
of the analogue technologies that have been an integral part of those obsolete
processes, when every effort has been made to correct or at least to keep them to a
minimum. This ‘retro’ trend has gradually evolved into a ubiquitous vogue, which
is especially noticeable in photography and videos. That is the reason why I am
dealing with these two arts. This article traces out the types of digital simulations,
offering possible explanations of this art trend, as well as its perception and
impact on pop culture.
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СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО
ДОКУМЕНТАЛНО КИНО МЕЖДУ АНАЛИЗА
И ПУБЛИЦИСТИКАТА
Димитър Кабаиванов

Институт за изследване на изкуствата
dikk45@abv.bg
Резюме: През последните драматични години на обществена деструкция в България
все още се намират автори, пари и технически ресурси, за да се произвеждат и добри
документални филми. Това личи особено в „историческите“ документални филми,
които се опитват да дадат своя съвременна и адекватна интерпретация на миналото.
Приобщаването към историческите знания е от съществено значение за днешния ден
и за движението към бъдещето. Темите и проблемите в този вид филми се разглеждат
от гледна точка на историята чрез интересни интерпретации от страна на авторите.
В тях днес се говори сериозно, без акцентирани патетични интонации, с които изобилстваше това кино в миналото. Акцентът е преместен от възхвалата към размишлението и намирането на аналогии с различни сфери на обществения живот днес. Тези
филми дават научно познание, съобщават нова информация, раждат асоциации, имат
литературни връзки в текста си с обрати и инверсии, а на екрана това се постига по
чисто изобразителен способ.
Ключови думи: документално кино, публицистика, история, екранни изкуства, масови комуникации, публика

През последните драматични години на обществена деструкция в България все ще се намират автори, пари и технически ресурси, за да се произвеждат и добри документални филми. Това личи особено в „историческите“
документални филми, които се опитват да дадат своя съвременна и адекватна интерпретация на миналото. Приобщаването към историческите знания
е от съществено значение за днешния ден и за движението към бъдещето.
Темите и проблемите в този вид филми се разглеждат от гледна точка на
историята чрез интересни интерпретации от страна на авторите. В тях днес
се говори сериозно, без акцентирани патетични интонации, с които изобилстваше това кино в миналото. Акцентът е преместен от възхвалата към размишлението и намирането на аналогии с различни сфери на обществения
живот днес. Тези филми дават научно познание, съобщават нова информация, раждат асоциации, имат литературни връзки в текста си с обрати и инверсии, а на екрана това се постига по чисто изобразителен способ.

Доц. д-р Димитър Кабаиванов (София, 1953) работи в сектор „Екранни изкуства“ на Института за
изследване на изкуствата от 1986 г. и е бил гост-преподавател в МДФИ – София (департамент „Филмово изкуство“ към ВСУ „Черноризец Храбър“) и АТКИК (2001–2012). Член на СБФД, FIPRESCI и
IFJ. Работи в областта на документалното кино, виртуалната реалност, екранните изкуства и масовите
комуникации, фантастичното кино.
Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017
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1. „В огледалото“, 2016, режисьор Юлия Кънчева, оператор Пламен Гелинов

Добрият съвременен автор (в случая киноавтор) се стреми да обхване настоящето чрез хоризонта на историческата перспектива. Той
вече се стреми да обхване света в неговото триединство – минало, настояще и бъдеще – да улови стихията на историята в нейните възходи
и падения, по тази линия, която чертае прогреса и обуславя високия
ѝ хуманистичен смисъл. Затова днес примерите от историята не се
възприемат като екзотични факти и информации, а в известна степен
се усвояват като уроци, предаващи траен интелектуален и преди всичко нравствен опит. С други думи, усвояването на историята става вече
в сферите на аксиологическото, т.е. чрез критичното осмисляне на
нейните ценности за личното битие. Историческото мислене трудно
може да се определи с няколко думи. То е сложен конгломерат от понятия, модели и идеи, които са в пряка зависимост от идеологическата и от индивидуалната система, в която съществуват.
По принцип духовното общуване на миналото със съвременността
играе важна роля в съхраняването му. Приобщаването към историческите
знания посредством историографски научни трудове и непосредственото
запознаване с паметниците на духовната и материалната култура, съхра-
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нени до днес, има голямо значение за съвременността ни. В центъра на
всичко това е човекът като субект на общественопрактическата и сетивноматериалната дейност. В изкуството обикновено под исторически опит се
разбира една „възможна интерпретация на миналото“.
В историческото познание отношението на субекта към обекта се
базира на опита на поколенията, но обръщането към миналото е функция от потребностите на съвременната практика. Затова промяната на
нашите представи за миналото не означава „преписване“ на историята. Концепцията за „пренаписване“ на историята (Н. Конрад) наново
от всяко поколение не фиксира онтологическия статус на миналото,
а го свежда до състоянието на индивидуално съзнание. Промяната на
нашите представи за миналото на човечеството свидетелства само за
многообразието на неговия опит, в който постоянно може да се открива нещо ново 1. Затова и опознаването на миналото е толкова безгранично, както и прогнозирането на бъдещето. Без да приемаме историческото знание за абсолютно релативно, не трябва да забравяме,
че нито едно поколение не може да разглежда своите представи за
миналото като нещо неизменно и завършено, което не би претърпяло
в бъдеще промени или дори отхвърляне.
Развитието на историческата наука е съпроводено с непрекъснат растеж
и натрупване на знания за миналото. Това е съпроводено с постоянно преосмисляне на историческия опит в светлината на нуждите на съвременността.
Тук голяма роля играе творческата активност на субекта, който изследва
историята. Тази активност е задължителна, тъй като историографията по
принцип е избирателна. От грамадата факти авторът трябва да подбере само
тези, които за него са съществени, важни и от които може да се изгради
свързан образ на миналото. Нужно е и познаването на широк кръг източници и концепции за изследвания период, които ще спомогнат за построяване
на теория и оценяване на миналото.
Известно е, че и историците понякога използват изобразителни и
познавателни средства, близки до художествените. Ненапразно още
от древността са причислявали историята към изкуствата под покровителството на отделна муза – Клио. Действително, историкът може
да използва художествени средства или близки до тях, за да предаде
по-голяма изразителност на историческото познание. При това при
определени условия тези средства могат да станат необходим и органичен елемент от научното и историческо познание. Може да се
каже, че съществува „методологическо родство“ между историята и
изкуството, основаващо се на това, че „историческата реалност има
естетическа структура“ 2. Това означава, че естетическото присъства в
самия обективно реален исторически процес и следователно естети1
2

Конрад, Н. О смисле истории. Избранные труды. Москва, 1974, с. 285.
Гулыга, А. Искусство истории. Москва, 1980, с. 55.
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ческото в съзнанието е негово отражение.
В изкуството образът, построен от въображението и представата, добива
определена самоцелност, за разлика от науката, където той като правило е
средство за развитие на понятийната система, за създаване на теория или
откриване на закономерност на изследвания обект. Преобразувайки реалността, изкуството създава „втора“ действителност, не напълно сходна с
обективната реалност. Творческият акт на въображението, създаването на
сетивен образ придобиват ценност сами по себе си, докато в науката играят
подчинена роля, макар че без тях не може да се получи теоретично знание.
Затова доброто ни документалното кино днес се стреми в пълен обем
да „постигне“ индивида (оценявайки, че така се натоварва с много сложни
смислови материи). То се опитва да моделира действителността многовариантно, в значения, които изразяват нейните конфликтни и променливи
връзки, напрежения и взаимодействия. Може да ни изглежда доста интелигентска и уязвима позицията на авторите на някои от документалните
филми, но всички те се солидаризират и ни приканват да открием човешките достойнства на героите им. Всичко е много относително и зависи от
вътрешния ресурс на личността.
В групата на новите исторически „филми за прехода“ е „В огледалото“
(продуцент Правда Кирова, режисьор Юлия Кънчева, оператор Пламен Гелинов). Нещата се представят тук в най-изчистен вид. Целият този период
се вербализира от думите и спомените на посетителите на един фризьорски
салон. В него клиентите идват не само да се подстрижат, а и да изплачат неволите си. Виждаме възможно най-широк спектър от човешки съдби – аутсайдери, успели в живота или просто съществуващи. По този начин филмът
постига целта си – моментна снимка на преход, започнал 1989 година, точещ се и до днес. Време, достатъчно за цял един съзнателен живот.
Историческото документално кино се стреми да разглежда битието на
историята от различни ъгли и в сумата на всички плюсове и минуси да види
движението ѝ, да предусети зараждането на тенденции в обществото (днес)
и да изследва взаимовръзките с миналото. Трябва да се отбележи и опитът
да се социологизира историческият филм. По принцип той винаги се е стремял да се придържа към изследователското начало и да илюстрира определени научни тези въз основа на документален исторически материал (в
най-добрите си образци, естествено). При това никога не е съществувала
единна концепция, оспорваща логиката на историческите съотношения и
факти, фиксирани от историческата наука. Филмите днес успяват да създадат нови връзки и отношения, да имат свой поглед към историята и реалността. Разбира се, не може да се каже, че съотношенията се преместват до
неузнаваемост и коренно се мени представата за историята (има обективна
историческа фактология и реални събития, които остават във всички случаи, независимо от интерпретацията им). Но историческият документален
филм се стреми да изследва и да създава свой модел и успоредно с това иска
да има поглед върху това в какъв контекст съществуват в съвременността
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дадени исторически факти, какви връзки имат те с днешния живот и съмнения и какви поуки и опит могат да се извлекат от тях. Затова често историческата личност или събитие стават фокус, в който се концентрират всички отношения и проблеми, стават повод за измерване на някои наши величини и
представи (моралният кодекс във филмите за представителни исторически
личности например). Едновременно с това се моделира и се документира
и нашето съвременно съзнание и мислене, съизмерено с безспорните (или
спорни) ценности на миналото. Това е възможно и се постига с настъпилата
зрялост на документалното ни кино, но и със зрелостта на историческата
наука, която „знае“ толкова факти и информации, че контекстът може да
бъде разложен на стотици различни гледни точки.
Появяват се и амбициозни творби, които са с претенцията за цялостна
картина на проблематиката, която представят фактологично, но и чрез силно критичен авторски коментар към нея. Такъв е филмът „Кратка история

2. „Кратка история на социалистическия реализъм“, 2012, сценарист и режисьор Иван ГеоргиевГец, оператор Ивайло Пенчев

на социалистическия реализъм“ (сценарист и режисьор Иван Георгиев-Гец,
оператор Ивайло Пенчев). В него авторите си поставят една амбициозна
задача и с много хумор, с чувство за детайл и история се изгражда цялостна картина към този натрапван в миналото ни термин. В този калейдоскоп
от истории, човешки съдби и художествени творби се акцентира върху непрекъсваемостта на времето, въпреки различното ни отношение към него.
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3. „Нашата стока е най-голямата реклама“, 2011, режисьор Ралица Димитрова, оператор Пламен
Герасимов

4. „Димитър Шишманов, за размишление“, 2014, режисьор Ралица Димитрова, оператор Пламен
Герасимов (работен момент)
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Тандемът Ралица Димитрова – режисьор, и Пламен Герасимов – оператор, също работят в тази посока с редица от филмите си. Интересен е
филмът им „Нашата стока е най-голямата реклама“. В него възможността
за допир до източниците, информиращи и възсъздаващи потребностите на
хората за нещо „ново“ от Освобождението на България до 1944 година, е направил от филма едно визуално удоволствие. „Рекламата е душата на търговията“ – цитират се вестникарски обявления от началото на ХХ век. Вкусът
на времето е пресъздаден в детайли не само чрез исторически хроники и
документи. Добрите актьорски възстановки доизграждат образа на едно отминало време с неговите страсти и разнопосочност. Филмът е с документална стойност, доставяща наслада не само като визия, а и като информация. Нещо рядко срещано в претовареното ни от медиите битие днес. Друг
е подходът при „Димитър Шишманов, за размишление“, но и тук акцентът
на визията е водещ като достойнство на филма.
След дълго мълчание Васил Живков в „Опит за биография на лицето Х“
се опитва да конструира една своя (подкрепена с авторския коментар на режисьора зад кадър) „изповед“ за целия проточил се Преход. Открива се една
небанална документация за обектите, прави се опит за кинематографично
докосване до тях, за да се изведе историята в общовалиден и общочовешки
смисъл. Режисьорът се опитва да разказва нещата по-сложно и в общокултурен контекст, като дискусията е доведена до оголен нерв и провокация,
което също е аргумент за едно полифонично кино, кино на анализа, на отворените въпроси, на търсената историческа истина.
Показателно е и желанието на една нова генерация кинематографисти
да отразява историческия процес. Това успява да разглежда този тип филм
от нова гледна точка. Именно обикновените човешки черти, дребни детайли, лансирани в контекста на големите неща, придават друго значение на
големите, рамкират един живот, в който всичко зазвучава в собствените си
значения и величина. Тук трябва да спомена режисьорката Диана Захариева
(„Три свещи: белези от Балканските войни“). Нейният филм разказва истинската история на един български войник, герой от Балканските войни,
през погледа на потомката му – автор на филма. Показани са малко познати, но ужасяващи факти за втората Балканска война, известна в историята
като Междусъюзническа, и за трагедията от това време. За масовия геноцид
над мирното българско население, за зверствата и издевателствата над хиляди пленници. Теми, които са неизвестни и остават табу и до днес. Поставя
се акцент върху разкриването на истината за съществуващи по това време
гръцки пленнически лагери, прототип на концлагерите от Втората световна
война. Различните гледни точки и интерпретацията им са подкрепени с документи, фотоси и спомени на очевидци. И най-голямото постижение на
филма за мене е не толкова високият му емоционален заряд, а опитът да се
изведе генезисът на сложните междунационални отношения на Балканите,
където всички в някаква степен се мразим взаимно!
Историческият документален филм вече си позволява да поставя откри-
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5. „Опит за биография на лицето Х“, 2015, режисьор Васил Живков, оператори Емил Христов,
Орлин Руевски

6. „Три свещи: белези от Балканските войни“, 2015, режисьор Диана Захариева, оператори Димитър Неделчев, Борис Тодоров
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ти въпроси, не само да съобщава данни, а и да свързва нашето настояще с
една историческа алтернатива, която и днес зазвучава с важните си нерешени проблеми.

CONTEMPORARY BULGARIAN
DOCUMENTARY FILM BETWEEN ANALYSES
AND OPINION PIECES
Dimiter Kabaivanov
Institute of Art Studies

Over the recent dramatic years of social destruction in Bulgaria, authors, funds
and technical resources happened to turn out to produce good documentaries.
This is true first of all of the historical docus seeking to offer in their own right
an updated and adequate interpretation of the past. Familiarizing with historical
knowledge is vital to the present and the progress towards the future. The subject
matters and the issues dealt with in such films are treated from the vantage point
of history through intriguing interpretations offered by their authors. Presently,
these films are speaking in a serious tone, rather than assuming the histrionic
tone typical of the genre in the past. The emphasis has shifted from extolment
onto contemplation and drawing parallels with various areas of the present social
life. These works provide scientific knowledge and new information, raising
associations and having in their screenplays literary inversions and turns, which
are achieved onscreen in a purely representational manner.

213

„ЖИВИТЕ ПЕСНИ“

(ВЪРХУ НАЙ-РАННИТЕ ТЕРЕННИ ЗАПИСИ НА
ТРАДИЦИОННА МУЗИКА ОТ БЪЛГАРИЯ, ПРАВЕНИ
ОТ РАЙНА КАЦАРОВА)1

Венцислав Димов

Институт за изследване на изкуствата
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
v.d.dimov@gmail.com
Резюме: Райна Кацарова е първият български етномузиколог, който въвежда звукозаписа в теренната си работа. На нея дължим най-старите архивни записи на традицонна музика от България, които се съхраняват в Националния център за опазване на
културното наследство към Институт за изследване на изкуствата – БАН. Какви са
човешките и медийни пространства на ранните записи като комуникативно събитие?
Как ученият теренист преживява бремето и благото на ранната звукозаписна работа?
На тези въпроси ще потърси отговор текстът, който е част от работата по колективен
научен проект „Райна Кацарова и началото на звукозаписната дейност в българската
етномузикология“. Голяма част от разгледаните в текста звукозаписи и теренни дневници са сред редките и неизвестни архивни артефакти, които се представят за пръв път.
Ключови думи: Райна Кацарова, звукозаписи на грамофонни плочи, теренна работа,
теренни дневници

Райна Кацарова е първият български етномузиколог, който въвежда звукозаписа в теренната си работа. На нея дължим най-старите архивни записи на традицонна музика от България, които се съхраняват в Националния
център за опазване на културното наследство към Института за изследване
на изкуствата – БАН. Това са записи върху носител от типа „моментални
дискове“ – грамофонни плочи върху метална или стъклена основа, записаТекстът е част от работата по изследователски проект на екип: доц. д-р Венцислав Димов
(ръководител, автор), гл.ас. д-р Галина Денкова (описание на материалите и идентификация)
и Алекс Нушев (дигитализация на звука), сектор „Музика“, Институт за изследване на
изкуствата, БАН, за периода 2015–2016 г. – вж. http://artstudies.bg/?p=968. Благодарим за
съдействието на: Райна Михайлова (библиотека на ИИИзк), Мария Кумичин, Диана ДановаДамянова и Асен Атанасов (НЦОКН при ИИИзк), д-р Анни Кирилова и Елка Минчева
(ИЕФЕМ – БАН), Гео Кукудов (син на Райна Кацарова) – за сътрудничеството в събиране и
изясняване на звукови, текстови и визуални материали, използвани в изследването.

1

Доц. д-р Венцислав Димов е доцент по етномузикология в Института за изследване на изкуствата,
БАН и доцент по журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“, ФЖМК. Автор е на монографиите Етнопопбумът (2001), Добруджа – памет и песен (2012) и съавтор на Зурнаджийската традиция в Югозападна България (2002, с Лозанка Пейчева). Автор на над 150 научни статии и студии в български и
чуждестранни научни издания, свързани с: музикалнофолклорна традиция, медийна музика, музика и
малцинства, популярна музика. Член на Съюза на българските композитори (секция „Музиколози“) и на
ICTM (Международен съвет за традицонна музика) при ЮНЕСКО.
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Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017

ни с грамофон Presto New York на терен от Райна Кацарова (между 1938 и
1950 г.) и сътрудниците ѝ Иван Качулев и Елена Стоин (между 1948 и 1950
г.) – около 1570 плочи с 31 часа записана музика2. Този текст се опитва да
даде отговор на въпросите: Какви са човешките и медийни пространства на
ранните записи като комуникативно събитие? Как ученият теренист преживява бремето и благото на ранната звукозаписна работа? Голяма част от
разгледаните звукозаписи и теренни дневници се представят за пръв път.
Ранните записи: пространството като комуникативно събитие
Съхранените резултати от работата на Райна Кацарова на терен позволяват пространствените прочити да включат както регионалността на музикалнофолклорните диалектни области3, така и локалността в човешки и
общностни измерения. Това означава към отношенията човек–музика или човек–инструмент–музика (както се подхожда например при структурирането
на инструменталната музика в архивите4), да се добавят още фактори, част
от оптика с „по-висока разделителна способност“ към терена (каквато вече
сме прилагали в изучаването на регионалните характеристики на зурнаджийската традиция в Югозападна България5). Да се интерпретира пространствеността на музиката като комуникативно събитие, означава в уловеното
изпълнение да се включат фактори и отношения като свирач и инструмент,
свирач и другите свирачи, свирач и аудиторията, музиката като процес и резултат от изпълнението. За да разчетем записаната върху дисковете музика
като звуков образ на конкретен комуникативен процес, следва да прибавим
и факторите на записвача и медиума. Това е прозряла и Райна Кацарова, която и в графите, които структурират теренните тетрадки, и в бележките „по
полетата“ често дава сведения за подобна комуникативна пространственост
на записваната музикална единица.
Когато се обобщават пространствата на раннозаписаните гласове и музика, следва да се отчитат двата основни и различни маркера, които Райна
Кацарова включва в графите на теренните тетрадки и които невинаги се покриват: къде са правени записите и откъде е носителят. Поради редица причини (тежки и труднопреносими апарат и консумативи, липса на електриДимов, В. Райна Кацарова и най-ранните теренни записи на традиционна музика от
България. – Българско музикознание, 2016, № 1, 33-66, 35-36.
3
Първопроходник на идеята да се регистрира и съхрани картината на музикалната традиция
през определени музикалнофолклорни диалекти е Васил Стоин, на когото Райна Кацарова
е следовник и сътрудник. Концепцията за регионалността чрез музикалнофолклорни
области и диалекти по-късно теоретично ще бъде защитена от Елена Стоин – вж. Стоин,
Е. Музикалнофолклорни диалекти в България. С., 1981. За необходимата връзка между
теренни записи, теоретично осмисляне и съвременно илюстриране чрез дигитализирани
и интерпретирани образци вж. Найденова, Г. Музикалнофолклорните диалекти на Елена
Стоин в звук. С., 2015.
4
Рашкова, Н. Инструментален музикален фолклор – класификационни показатели. –
Български фолклор, 2010, № 3/4, 56-63, с. 62.
5
Пейчева, Л., Димов, В. Зурнаджийската традициа в Югозападна България. С., 2006, 88-95.
2
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фикация в повечето малки български селища) през първото десетилетие на
звукозаписната дейност гласовете и песните от селата на Добруджа, Граово,
Македония, Троян, Средногорието, Тракия и т.н. са записвани извън естествената им среда – най-често в София, в Музикалния отдел на Етнографския музей и по-късно в Института за музика, където са идвали носители
на локалните традиции. Най-често в първите години на звукозаписната дейност записите са правени в София или в друг голям град, но изпълнителите
са от различни краища на България и представят локалната традиция на
различни селища и области. Така е със записите от Селскостопанския събор
през 1939 г. – правени са във Варна, но певците и свирачите са от различни
райони на Североизточна България и Добруджа. По аналогичен начин записите във Вардарска Македония са правени в Скопие, но на носители и
репертоари от различни региони: Галичник, Велес, Битоля.
Дори когато е на терен за по-дълго време в селото, Кацарова невинаги
успява да улови и регистрира певците и свирачите в естествената им среда.
Така например при записите на терен във Видинско през лятото на 1947 г. тя
посещава селото, където живеят нейните информатори, преспива там, но на
другия ден пътува заедно със свирачите и певците за съседната Мина Връшка
Чука: „... в Киреево няма ток – затова заранта в 5 часа потеглихме с волска кола
за мината, гдето се произведоха снимките“6. Когато записва коледни песни от
Ъглен, тя не регистрира ритуала на Коледа и в селото, а на 26 септември 1939 г.
в съседно село, защото според бележката на Кацарова: „Снимките от ъгленските певци се правят в Дерманци. В Ъглен няма електричество.“7 Когато записва
жетварски песни в с. Хлевене (вероятно в затворено помещение, с микрофон
близо до певицата), една от певиците пее като на полето и апаратът не успява
да регистрира песента. Райна Кацарова ще сподели в бележка: „Развалено. Певицата пее жътварските песни така силно с напрежение, че Vol. Jud. не събира
гласа ѝ. По молба пее и без напрежение, като 48 II/2 и 3, а пее и фалцет.“8
Много от ранните записи са правени на терен по местата, откъдето са носителите на традицията, но в повечето случаи – пак откъснати от естествените нейни
пространства (в селското училище например – за това свидетелства и снимката, която показва как Райна Кацарова записва гайдар с калпак и цървули между
чиновете на селското училище). Но дори когато идеята е записите да се правят
в естествена комуникативна ситуация за модернизираната традиция, техническите и медийни фактори налагат пространствено откъсване от тези контексти,
преместване в други. Така например на Селскостопанския събор във Варна през
1939 г. Райна Кацарова няма възможност да запише изцяло сценичната изява на
певците и свирачите в Летния театър, някои от тях води в радио „Варна“, разположено в непосредствена близост, но външно за ситуацията на събор, надпяване
и надсвирване, реакции на публиката; и неосмислено от носителите на традициМФА – ИИИзк, П. 399, инв. № 10106.
МФА – ИИИзк, П. 399, инв. № 10136.
8
МФА – ИИИзк, П. 399, инв. № 10142.
6
7
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ята като по-важно пространство от това на варненското „стъргало“: „Снимките,
правени в радио „Варна“. Едва успявам да задържа свирците – всички бързат да
се разхождат преди заминаване“ – пише в бележка Кацарова9.
Ако се направи сравнение между регистрираните пространства на звукозаписна дейност в теренните дневници в началото10 и в края на първото десетилетие на звукозаписната дейност11, се забелязва как намаляват записите в Етнографския музей и Института за музика, а се увеличават записите по селата,
как записвачите търсят естествените пространствени, социални и календарни
контексти на фиксираната музикалнофолклорна традиция. Започват да се записват ситуации на карнавални и маскарадни игри, нестинарство, седянка,
сватба, хоро; звуците се записват в пространствата на селската улица и площад, на селския дом, в естествените контексти на функциониране като част от
синкретичната фолклорна култура. Игрите на Сурва в Кошарево, Брезнишко,
Райна Кацарова записва на терен, по време на ритуала, на 14 януари 1948
г.12. Записаните звуци, макар че представят само няколко фрагмента от ритуала (общото времетраене на записа е около 4-5 минути), дават ключ към
възприемането му като звуков пейзаж, дават усещане за пространство, огласяно от „песента на звънците“ и звуците на кемене, тъпан, човешки стъпки,
подвиквания, елементи от ритуала като „Мечкарската игра“, подскачането на
сурвакарите... В по-късни свои публикации Райна Кацарова ще обобщи наблюденията от записания терен. Той звучи в кратката енциклопедична статия:
сурвакарската чета посещава домовете, а сурвакарите „играят – скачат високо
под звуците на „кемене“ (гъдулка) и тъпан или само на оглушителната музика на звънците“13. Въздействието върху общността, външните наблюдатели
и фолклориста, което изразява по невербален начин звуковия пейзаж от записа, вероятно е било подобно на споделеното по-късно от Кацарова магическо въздействие на вресовските кукери: „За нас, външните наблюдатели, със
страховитите си маски и с необичайното си облекло, със своята внушителност, действия и въздействие вресовските кукерски игри бяха някаква фантастична мистерия. Колкото и да се мъчехме да бъдем само обективни наблюдатели, цялата атмосфера на игрите неусетно ни повличаше в своя поток.“14
Възможно е да се проследят и други отгласи от тази първа и последвалите я
регистрации на звука на маскарадните игри, които Райна Кацарова опознава,
изживява и документира на терен15. За всички тях, като пространство, в което
МФА – ИИИзк, П. 399, инв. № 10129.
МФА – ИИИзк, П. 399, инв. № 10092-10150.
11
МФА – ИИИзк, п. 399, инв. № 10151-10199.
12
МФА – ИИИзк, П. 399, инв. № 10165.
13
Кацарова, Р. Сурвакари. – В: Енциклопедия на българската музикална култура. С., 1967,
414-415.
14
Кацарова, Р. Кукери в село Вресово (Айтоско) и в село Аспарухово (Провадийско). – В:
Изследвания в чест на акад. Михаил Арнаудов. С., 1970, 433-454, с. 442.
15
Вж. Атанасов, А. Спомен за Райна Кацарова сред кукерите от Турия. – Българско
музикознание, 2016, № 1, 87-90.
9
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звуковите регистрации са структуриращ елемент, е валидна констатацията за
магическите функции на звука в маскарадните игри16 – той е омагьосвал и записвача, а чрез неговите записи – като най-ранните регистрации, правени от
Райна Кацарова – омагьосва и ритмизира и нас.
На 29 и 30 септември 1946 г. Райна Кацарова записва в с. Соволяно, Кюстендилско, сватба – с протоколни песни, с хороводни песни, със свирни на
гайда. Атмосферата се съдържа в записите и се потвърждава от бележките в
теренната тетрадка: „повече шумове и глъч от Соволяно“, „хорото на сватбата“, „на извеждане и довеждане – Майка Яна на далеч дала – гайда“, „глъч
на сватба“17.
Райна Кацарова ще продължи в теренната си работа все по-плътното приближаване към естественото функциониране на записваната музика, към интимните пространства на човека и общността. Забележителните ѝ регистрации
на турска музика от януари 1958 г. в Никопол, които намират израз в записани
върху ленти 30 песни и предадени подробно в теренни тетрадки описания на ритуалното женско пеене на сватба18, показват как благодарение на по-модерната
и удобна за работа на терен звукозаписна техника, натрупания опит и напредничаво мислене Райна Кацарова става пионер на антропологическите и културологически подходи към терен, информатори и записвана музика.
Бремето и благото на ранната звукозаписна работа: ученият теренист
За да разберем характера на ранните звукозаписи и ролята им в развитието на българската музикална фолклористика и етномузикология, е необходимо да разширим оптиката и да включим фигурата на записвача. Кой и как
звукозаписва на терен?
Райна Кацарова е първият и най-активният звукозаписващ с грамофон
теренист, оставил най-много записи на различни типове моментални дискове. През периода 1938 – 1948 г. тя е записала 1113 музикални единици. Тя
обучава на тънкостите на теренната работа първите след нея сътрудници на
новооснования Институт за музика (1948) при БАН Иван Качулев, Елена
Стоин и Николай Кауфман. Известно е, че по времето, когато Кацарова е
уредник на отдела за народна музика, в Етнографския музей неколкократно
са командировани Елена Стоин, по това време учителка в Ямбол (през 1943,
1945, 1946 г.), и Иван Качулев (1946). Eлена Стоин и Иван Качулев по инициатива на Райна Кацарова започват работа като щатни асистенти в ръководения от нея отдел през 1946 г. След основаването на Института за музика
през 1948 г., по настояване на директора му академик Петко Стайнов, който
държи на активирането на теренната звукозаписна дейност „с механични
Пейчева, Л. Песента на сурвакарските звънци. – Българско музикознание, 2013, № 2, 47-64.
МФА – ИИИзк, П. 399, инв. № 10155.
18
Вж. забележителната интрепретация на Иванка Влаева на теренната работа на Райна
Кацарова като културологичен прочит: Влаева, И. Звукозаписи на турски музикални образци
от края на 50-те години на ХХ век в музикалнофолклорния архив на БАН. – В: Изкуствоведски
четения 2006. С., 2006, 272-277.
16
17
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звукозаписвателни апарати“ и планира тази дейност да бъде извършвана
от Райна Кацарова, Елена Стоин и Иван Качулев, отделът преминава към
Института за музика на БАН19. В началото на теренната си работа в отдела
към Етнографския музей Елена Стоин и Иван Качулев записват, както е започнала и ръководителката им Райна Кацарова, по слух, „на ръка“ – защото
разполагат само с един апарат, с който работи Кацарова, и защото тя предпочита да овладеят първо уменията и практиката, с която са започнали и Васил
Стоин, и тя самата20.
Първият, работил на терен със звукозаписна апаратура след Райна Кацарова, е Иван Качулев. На 14 август 1947 г. той записва в с. Българи, Царевско,
пет обредни странджански мелодии, изсвирени от гайдарджията Димо
Стоянов и тъпанджията Петко Диков: „Нестинарско хоро“, „Пехливаните“
– свирня при борба, „Нестинарско хоро“, „Свирня при огнеигрането на
нестинарите“ и „Свирня по пътя от конака до аязмото“21. Последните две
са правени в контекста на представяне на ритуала: записани са възгласите
на нестинарката баба Злата Стамова, чиито обредни действия и игра са
съпровождани от двамата свирачи. На същия ден в с. Българи Качулев записва шест обредни песни „на хоро на св. Константин и Елена“ от момите
Станка Праматарова, Еленка Великова, Дина Петрова и Мара Димитрова.
Следващите теренни записи на Качулев са правени в София през март и
април 1948 г.22; в няколко села в Трънско и Брезнишко през март 1948 г.23; в
с. Студена, Пернишко, през април 1948 г.24; в с. Бърдарски геран, Белослатинско25; в Брацигово, в с. Младово, Новозагорско, с. Мъглиж, Казанлъшко
– през юли 1948 г.26. Наличните звукозаписи и теренни тетрадки сочат, че
през 1947 и 1948 г. Иван Качулев има звукови регистрации на 117 единици:
песни, инструментални мелодии, ритуали, викове на амбулантни търговци.
Макар че Елена Стоин твърди, че на терен заедно с Райна Кацарова са
ходили само по регионалните експедиции27, теренните тетрадки сочат, че в
записите, направени на 25 февруари, 12 и 17 март 1946 г. в с. Негован, Софийско, участва Елена Стоин: за пръв път се появяват въведени в тетрадката данни с нейния почерк, в една от бележките Райна Кацарова споменава

Вж. Ботушаров, Л. Всичко е правила добросъвестно. С Елена Стоин разговаря Любен
Ботушаров. – Българско музикознание, 2005, № 4, 117-144, 123-126; Янакиев, А. Към
историята на изкуствознанието в БАН. – В: 60 години изкуствознание в БАН. С., 2009, 111125.
20
Ботушаров, Л. Цит. съч., с. 128.
21
МФА – ИИИзк, П. 399, инв. № 10177.
22
МФА – ИИИзк, П. 399, инв. № 10182.
23
Пак там.
24
МФА – ИИИзк, П. 399, инв. № 10183.
25
МФА – ИИИзк, П. 399, инв. № 10184.
26
МФА – ИИИзк, П. 399, инв. № 10189.
27
Вж. Ботушаров, Л. Цит. съч., с. 127.
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името на Елена Стоин28. Райна Кацарова е записвала с апарата „Престо“,
а Елена Стоин я е съпровождала и въвеждала данни за информаторите и
песните в тетрадката. Първите самостоятелни записи на Елена Стоин, с нейния автограф в графата „записал“, започват през март 1948 в София. На 26
март тя записва Иван Качулев, асистент в НЕМ29, който пее партизанската
песен „Ой, девойко, другарице“, научена от информатори, и Христо Вакарелски, директор на НЕМ, който пее две песни от родната си Момина клисура30. Тези записи вероятно са били репетиция за самостоятелната теренна
звукозаписна дейност, която получава първа регистрация два дни по-късно
на втората страна на същия звуконосител – в с. Васил Левски, Карловско,
където на 28 март 1948 г. записва седем песни на седянка и на трапеза от
Пена Райчева, Иван Пенков и Пена Петрова31. Между 30 март и 2 април
1948 г. Елена Стоин записва 30 песни в с. Богдан, Карловско32. През периода
1948–1950 Елена Стоин прави теренни звукозаписи в София (на носители
на традицията от Видин, Ихтиман, Егейска Македония, с. Маслово, Софийско), с. Дъбене и с. Сушица, Карловско, гр. Банско, с. Лъжене, Ловешко,
с. Махалата, Плевенско33. След Райна Кацарова тя има най-много теренни
записи на различни типове моментални дискове: 338 музикални единици,
главно песни, записани през периода март 1948 – март 1950 г.
Ситуацията на записване по време на ранните звукозаписи на Райна Кацарова е показателна за теренната работа тогава. Тя рядко съвпада със ситуацията на изпълнение, която се описва в графата „При какъв случай се
пее“ – да се „уловят“ естествените контексти на песните, свирните и игрите, е трудно или невъзможно. Защото, както бе посочено вече, пътуванията са съпровождани от логистични трудности: липсва превоз, при някои
командировки на Райна Кацарова се налага да върви пеш или да язди кон,
няма къде да се спи – Кацарова e ходила през първите години на терен „с
бричена коса“ и в панталон, ушила си торба за спане заради лошите хигиенни условия34. Пренасянето на тежките звукозаписен апарат и плочи,
проблемите с превоза, липсата на финансиране за теренни експедиции е
затруднявало и без това закъснялата и осъществявана само от един сътрудник
записваческа дейност. Бремето на теренна работа в началото на 40-те години на ХХ в. е описано в доклада на Райна Кацарова, командирована от
МФА – ИИИзк, П. 399, инв. № 10154.
НЕМ – Народен етнографски музей.
30
МФА – ИИИзк, П. 399, инв. № 10169.
31
МФА – ИИИзк, П. 399, инв. № 10171.
32
МФА – ИИИзк, П. 399, инв. № 10172.
33
МФА – ИИИзк, П. 399, инв. № 10172-10175, 10192-10199.
34
Пейчева, Л. Райна Кацарова – възторжена, юначна, уникална. – Българско музикознание,
2001, № 4, 91-108, с. 101; вж. и Ценкуловски, Н. Пена Грозева и Райна Кацарова – взаимовръзка
между информатор и изследовател. – В: Йорданова, Л (съст.). Моята девиза беше... Юбилеен
сборник 150 години от рождението на проф. д-р Иван Шишманов и 40 години сдружение
„Проф. д-р Иван Шишманов“. С., 2013, 107-110, с. 108.
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Министерство на просвещението в Добруджа за записване на фолклора на
българите преселници. По това време, заради бомбардировките над София,
Етнографският музей е евакуиран и техниката е в Копривщица (в края на
1943 или началото на 1944 г. Кацарова евакуира имуществото на Отдела
в Копривщица и го спасява от пожара в София на 30.ІІІ.1944). В доклада
си Кацарова предлага певците на тези „старонародни песни“, изчезващи
вече, „да се доведат в Копривщица, тъй като пренасянето на апарата за
механично записване при днешните пътни мъчнотии е почти невъзможно“.
За обезпечаване на теренна работа с техническо звукозаписно оборудване
предлага: „Във връзка с възможно експедиционно отиване при таврийските
българи се явява важен и от голямо значение за работата на терена въпрос.
Въпросът за превозните средства. На работниците на терена е необходимо
да разполагат с возия, която да е в пълно тяхно разпореждане. Та била и лека
камионетка, пригодена с повече седалища. Така ще се пести много време
за работа, време, което засега губим в чакане и търсене на возии. Ще се
улесни и пренасянето на апарата за механично записване на музика и говор
и принадлежащи към него подробности. При днешните трудни условия за
пътуване да се пренасят двете сандъчета – около 40 клг., раница и топла
дреха (случва се да спим и на голи дъски, та да има барем завивка), е почти
невъзможно. Придружаващо лице не се предвижда. Ако бихме имали возия
на разположение, ще можехме да довеждаме от селата избрани певци и
разказвачи до средища, гдето има електричество, необходимо за снимките.
А желателно е да се фонографират поне по няколко песни от всеки вид,
инструментална музика и говор.“35
Обзорът върху записаните от Райна Кацарова гласове върху пространствата, репертоарите и личностите, съхранени върху браздите на дисковете
и пожълтелите страници на теренните тетрадки, показва благото да си записвач и теренист като Райна Кацарова – благо и за архива, и за науката, и
за носителите на традицията, и за самата фолклористка. Но споделеното
от нея и нейни информатори за срещите и работата на терена, нещо, което
най-често остава скрито отвъд записа, щрихира светлосенките на теренната
работа, изважда наяве бремето на това да си записвач като Райна Кацарова. Тъкмо драматизмът на преживените и преливащи едно в друго благо и
бреме чертае образа на антрополога Райна Кацарова – човекът в учения и
ученият в човека.
Противно на очакванията, най-ценните уроци по теренна работа и антропологически подход Райна Кацарова не получава от своите преки учители и
колеги от Музикалния отдел или Етнографския музей, не намира в научната
литература или в споделения опит на световноизвестните учени, с които
контактува пряко или чрез техните текстове. В един рядък биографичен разказ, съхранен в Златния фонд на БНР, Райна Кацарова разказва за първите
Кацарова, Р. Общ поглед върху народната музика и песен от Добруджа (ръкопис). 1944,
ИЕФЕМ-АЕИМ, а.е. № 40, л. 1-6.; вж. и Димов, В. Добруджа: памет и песни. Добрич, 2012,
17-18, 194-196.
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си стъпки на терена. Васил Стоин я пращал най-често сама на експедиции
с цел да запише колкото се може повече песни от повече места, по-късно
и по-рядко работи на терен с колеги. Кацарова сама овладява тънкостите
на теренната работа, уроците получава от „информаторите“ – за нея учители и приятели, а следващите редове разкриват интимното преживяване на
първия урок. „За това ми помогна една певица – Йона Лазарица Василева
от село Малка Брестница, Тетевенско. Това е първата певица, с която аз се
срещнах вече като професионалистка на терена. У нея и спах, три вечери
спах у тях. И през деня записвахме песни или тя ме водеше по други певици,
водеше ме у свои роднини и по певци. Заедно с нея обикаляхме селото. Докато бях с нея, тя много ме разпитваше за моето семейство, за мене. Самата
аз ѝ разказвах. И накрая на третия ден тя ми каза: „Слушай, Райне, каменно
ли сърце носиш, та не ме попита веднъж барем за моето семейство, че и
аз да ти поразкажа нещо за мен?“. И аз разбрах, че за нашите хора е много
обидно да не се интересуваш от техния живот и че трябва на всяка цена... да
мога да влеза наистина още в по-тесен контакт с тях.“36
От урок по тактика на терена (Райна Кацарова: „да влеза в един контакт“,
за да тръгне после работата, „щото некой път много мъчно се идваше до песни, мъчно запяваха жените“) общуването с живите носители на традицията
се превръща в урок по осмисляне на теренната работа и нейните събрани
плодове. За познавалите я отблизо – това е характер; за сина Гео Кукудов начинът ѝ на държание с хората, поведението на терен е „дарба – или го имаш,
или го нямаш“37. За най-близката от колегите, Елена Стоин, качествата на
Райна Кацарова – „всестранни интереси“; неотслабващ „вкус към работата
на терен“; „загриженост“ към темите на науката; „будно обществено съзнание“; „нескъпене на време“ за доброта, трудолюбие и съпричастност към
по-младите си колеги и сътрудници; „изключителен стремеж към подробна
и крайна изчерпателност“ – я правят уникален учен по целия „дълъг и неравен път на музикалнофолклорната дисциплина у нас“, мост между първите
фолклористи като Добри Христов и Васил Стоин и следващите поколения38.
В интервю по-късно Елена Стоин ще сподели: „За мене Кацарова е била и
ръководител, и приятел... Кацарова беше човек със сърце. Което не мога да
кажа за никой друг.“39 Трудолюбието и неуморимостта, неугасващият интерес към всяка нова среща с фолклорната култура, дарбата на емоционалното
съпреживяване, уроците на носителите на традицията и досега на терена с
естествените контексти на нейното функциониране определят характерния
изследователски стил на Райна Кацарова, който носят многобройните ѝ текстове: позоваване на лично опознатия терен, съчетаване на музикален анализ
със социален контекст и човешки измерения. Изграждането на собствен етЗлатен фонд БНР. 1974. Разговор с Райна Кацарова. 25.05.1974, Сигн. № 1289.
Пейчева, Л. Цит. съч., 91-108, с. 100.
38
Стоин, Е. 100 години Райна Кацарова. – Българско музикознание, 2001, № 4, 3-9.
39
Пейчева, Л., Димов, В. Един живот не стига за обичта към пеещия български народ –
разговор с Елена Стоин. – Българско музикознание, 2015, № 2, 3-34, с. 20.
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номузикологически метод при Райна Кацарова има няколко основи. Първата е теренният опит, който ѝ дава познания и сетива за реалното звучене на
традицонната музика в човешкия живот, в общностния бит и в контекста на
синкретичната фолклорна култура. Друга основа изгражда колегиалната и
научна среда в България. „Няколко пъти съм пътувала с колегата Вакарелски, който също извънредно много ми помагаше в моите първи стъпки...
и от него много съм научила“ – ще сподели Кацарова в биографичния си
разказ40. Важно за изграждането на собствения етномузиколожки опит на
учения е и познаването на актуалните идеи и методи в световната етномузикология. Последното ми бе подсказано от един ръкопис, съдържащ се във все
още необработения архив на Райна Кацарова, сред дарените на библиотеката
на Института за изследване на изкуствата нейни публикации и препечатки.
Върху две страници тя конспектира програмната публикация на Константин
Брайлою от 1931 г. “Esquisse d’une méthode de folklore musical” (Les archives
de la Société des compositeurs roumains)41. Предавам бележките на Кацарова,
които могат да помогнат за разбирането на терения ѝ метод и неговите предпоставки: „Авторът разглежда музикалния фолклор като обществена проява.
Ето защо муз. фолклор трябва да се изследва не само като „селска музика“, а
като „селски музикален живот“. Народната музика ще остане неразбираема,
ако не познаваме условията, средата и случаите, при които се изпълнява, ако
нямаме сведения за певеца и неговото отношение към песента. При събиране
[на] музикален фолклор [трябва да са ръководни] въпросите: какви песни се
пеят? кога и къде се пеят? как и защо се пеят така? отде идат песните (дали
не са пренесени), как произлизат песните? Събират се не само мелодиите, а
и всичко, що би ни помогнало да познаем техния... стил и живот. Механическото записване, като едничко обективно, се налага на първо място. Фотографическият апарат и филмът трябва да са му верни сътрудници. На отделни
бележници (фишове) се нанасят сведения за певеца, мястото, името на песента, случая (задраскано), някои особени бележки за начина на изпълнението и
пр. Тия сведения и данните, получени от микрофона, фотографията и филма,
подредени и систематизирани по-късно, дават пълна картина на общественото явление музикален фолклор и богат материал за по-нататъшни изводи. Текстовете се записват от специалист филолог. По тоя начин се събират румънските народни песни от Sociеtatea compozitorilor romani (Д-во на румънските
композитори), член на което е и авторът. Д-вото притежава вече неколкостотин метра говорящ филм от румънски муз. folklore.“ Възгледите на Брайлою,
формирани във връзка с теренните експедиции, в които музиколог и социолог
работят заедно, съвпадат с вижданията на Райна Кацарова, която прави ранната си теренна работа като част от Етнографския музей с етнографи като Христо Вакарелски, за които изследваните музикални явления са част от „народната култура“, „народния живот“, разбиранията на хората за собственото им
Златен фонд БНР. 1974. Разговор с Райна Кацарова. 25.05.1974, Сигн. № 1289.
Braïloïu, C. Esquisse d’une méthode de folklore musical (Les archives de la Société des
compositeurs roumains). – Revue de musicologie, 1931, № 40.
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творчество като „народно изкуствознание“, „музикална теория и естетика на
народа“42. Такива разбирания за музикалната фолклористика или етнография,
и в частност за теренната работа, които днес бихме определили като социологически, културологически, антропологически, Кацарова осъществява на
практика и експлицитно изразява в публикациите си, базирани на собствения
ѝ терен. По-късно те ще бъдат теоретично изложени от Стоян Джуджев в том
4 „Общи въпроси на музикалната етнография“ на неговата „Теория на българската народна музика“, публикуван през 1961 г., ще добият популярност чрез
неколкократно преиздавания му учебник „Българска народна музика“43.
Вместо заключение: първопроходникът Райна Кацарова
Звукозаписите и информацията от теренните тетрадки, допълнени с
публикациите и други писмени документи на Райна Кацарова, дават една
картина на разбирането ѝ за теренна работа, което тя осъществява последователно и неотклонно до края на живота си. Ако сравним практиките на
предходниците на Райна Кацарова, дори на нейния учител и пример Васил
Стоин, не може да не откроим приносите на Кацарова като първопроходник
в едно актуално днес разбиране за терена. На него приляга ключовата методологическа бележка на Бруно Нетл относно развитието на идеите за теренна работа: от обикновено събирачество към задълбочена, по-подробна,
изчерпателна теренна работа44. Благото на теренната работа за учения Райна Кацарова е и в пресътворяването ѝ в научна програма и насладата от
нейните плодове – научни текстове; и в отношението, което среща на терена от обичащите я информатори; но и в признанието и високата колегиална оценка, която заслужено получава от по-младите фолклористи и
музиколози, от учениците и следовниците. Те ще я характеризират като:
„страстен събирач на народни песни – „теренист“, задълбочен изследовател
на народната музика, неуморим неин пропагандатор у нас и в чужбина,
пламенен общественик и публицист“45; „най-универсалния етномузиколог
в България”46; „в пълния смисъл изследовател антрополог“47; създател на
„един съвременен научен метод – изследване на народното творчество
в неговата цялост, синкретичност“48. Приносите на Райна Кацарова в теренната работа са обобщени от Лозанка Пейчева, за която Кацарова е проВакарелски, Х. Бележки по музикалната теория и естетика на народа. – В: Известия на
института за музика, 1957, Кн. 4, 123-158.
43
Джуджев, С. Българска народна музика. Т. 1. С., 1980, 59-66.
44
Nettl, B. Theory and Method in Ethnomusicology. New York, London, The Free Press, 1964, рр.
86-87.
45
Джиджев, Т. При изворите на народната песен. – Българска музика, 1981, № 5, 50-53, с. 51.
46
Йорданова, Ц. Анкета. Райна Кацарова. – Българска музика, 1984, № 6, 39-50, с. 39.
47
Тодоров, Т. Научното дело на Райна Кацарова. – Българско музикознание, 1984, № 3, 55-60,
с. 57.
48
Кауфман, Н. Райна Кацарова и Институтът за музикознание при БАН. – Българско
музикознание, 1984, № 3, 47-51, с. 47.
42
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дължител на плодотворна изследователска линия, но и основоположник на
нов метод, който продължават всички след нея: „Особеното за този метод
е, че той е интегрална част от етномузикологията. В процеса на теренната
работа, докато събира знания и материали, изследователят се вклинява
като социален актьор в самото (музикално) културно явление, което той
проучва. Така в хода на изследването се установява особена връзка между
етномузиколога и носителя на музикалнофолклорната традиция“49.

“LIVING SONGS” (ON THE EARLIEST
FIELDWORK RECORDINGS OF TRADITIONAL
MUSIC FROM BULGARIA BY RAINA KATSAROVA)
Ventsislav Dimov
Institute of Art Studies
Sofia University

Raina Katsarova is the earliest Bulgarian ethnomusicologist who has
introduced sound recording in her fieldwork. We owe to her the earliest archival
recordings of traditional music from Bulgaria, kept at the National Centre for
Cultural Heritage, Institute of Art Studies, BAS. What are the human and media
dimensions to the earliest recordings as a communicative event? How does a
fieldwork researcher experience the burden and the reward of the earliest recording
activity? These are the questions to which this paper as part of a collaborative
research project on Raina Katsarova and the beginings of recording activities in
Bulgarian ethnomusicology would try and answer. Most of the sound recordings
and fieldwork diaries under consideration are rare and unknown archival artefacts,
published for the first time.

Пейчева, Л. Райна Кацарова: слънчевата дама на българската етномузикология и
етнохореология. – Българско музикознание, 2016, № 1, 3-32, с. 20.
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ВЪЗСТАНОВКИТЕ В ИСТОРИЧЕСКИТЕ
ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ
Теодора Дончева

Институт за изследване на изкуствата
t_stoilova@mail.bg
Резюме: Повечето съвременни документални филми на историческа тема използват
възстановката като похват за илюстриране на моментите, за които няма архивен материал. Макар че това се практикува от зората на киното, в наши дни е почти задължително. Естествено, диапазонът на художествените резултати от използването на възстановки е огромен. Как се променят документалните филми при наличието на такива
моменти като регулярно изразно средство и дали промяната е единствено визуална?
Дали принципно по-ниските бюджети за документално кино са причината за тази честа
бутафория, или маркирането на една сцена вече е почерк на документалното кино и
старанията на самите режисьори са по-различни, отколкото в игралното кино?
Ключови думи: документално кино, възстановки, похвати, резултати, въздействие

Филмите са чудесна „машина на времето“, а човек има нужда от връзка
с миналото и често желае, поне виртуално, да се пренесе назад във времето.
„Зад привидната носталгия по същността на нещо изгубено винаги има и
нещо намерено, което дава смисъл за всяко поколение зрители да си представя миналото в зависимост от нуждите и очакванията на настоящето.“1
Филмите „в епоха“ са обичани от публиката. Това се отнася за всички жанрове и видове кино, чието действие се развива в миналото. „Филмите в епоха представляват визуален разказ за едно далечно, но културно разпознаваемо минало чрез работата на мизансцена. Епохата често има функцията на
удобен чадър за исторически филми и адаптации, а вътре в тях има широко
разнообразие от жанрови филми (бандитски и приключенски филми, трилъри, романси, комедии, епоси), които се възползват от миналото като удобен
екзотичен фон за жанрови разкази.“2 Към (този широк диапазон от филми)
всичко това бих добавила и възстановките в документални филми.
В следващите страници ще разгледам и анализирам тази, наложила се
почти като неразделна част от историческите документални филми както в
световен мащаб, така и в България тенденция.
Възстановките не са новост за документалното кино, освен това поняти1
2

Vidal, B. Figuring the past. Amsterdam University Press, 2012, p. 10.
Ibid., p. 9.
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1. Изобретателят Едуард Еймет, автор на първата възстановка в киното

ето е разтегливо. Има различни видове възстановки. Например един от найчесто споменаваните в историите на киното документален филм – „Нанук
от севера“ (1922), реж. Роберт Флаерти, също представлява вид възстановка. Героят Нанук знае, че го снимат и играе пред камерата, макар и сцени
от собствения си живот. Възстановките, които са обект на моето изследване, са малко по-различни – това са игралните или анимационни моменти
в документалните филми, моментите, за които има драматургична нужда
да бъдат разказани, в това число и визуално, но няма архивен материал,
следователно режисьорът трябва някак да запълни тази визуална „дупка“.
Този тип възстановки в игралното кино също не са новост. Американският изобретател и впоследствие кинематографист Едуард Еймет през 1898 г.
реконструира с корабчета в собствената си вана битка от Испано-американската война. След това Еймет продължава усилията си да пресъздава военни
битки на екрана. Съществува дори фотография на самия Едуард Еймет по
време на работата му над филма „Битката за Матанзас“, застанал пред басейн и специално създаден за възстановката фон. Друг пионер на киното
също възстановява бойни сцени. Става дума за гения на специалните ефекти в зората на киното Жорж Мелиес и неговия филм „Военноморска битка
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2. Постер на първия документален филм „Нанук от Севера“ (1922), реж. Р. Флаерти

в Гърция“ от 1897 г.
Да видим как е в наши дни. Напоследък обаче почти няма исторически
документален филм без такива възстановки. По специализираните телевизионни канали като „Хистъри“ или „Нешънъл джеографик“ те са основна
част от разказа на документалния филм. В България тази практика вече
също е трайно наложена. В подкрепа на това твърдение са историческите
филми от фестивала за документално и анимационно кино „Златен ритон“,
2015, където почти всички филми на историческа тема бяха изградени чрез
възстановки. Ето някои от тях: „Васил Гендов. Мит и реалност“, „Известният непознат“, „Добри Желязков – фабрикаджията“, „Ботев – в сянката на
паметника“, включително и спечелилия голямата награда филм „Народен
дом на терора“. Някои от тези възстановки са сполучливи, други по-скоро
са бутафорни, а трети – изключително фиаско.
Ще се опитам да потърся обяснения защо възстановките изглеждат точно по този начин, кое обуславя необходимостта от тяхното толкова често
практикуване, също и как ги възприемат зрителите. В хода на изследването
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3. Кадър на анимационна възстановка с изрезков фотоколаж от документалния филм „Известният непознат“ (2016), реж. Св. Овчаров

4. Кадър на възстановка от документалния филм „Известният непознат“ (2016), реж. Св. Овчаров
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5. Кадър на възстановка от документалния филм „Известният непознат“ (2016), реж. Св. Овчаров

възникнаха много въпроси във връзка с възстановките. Няма как всички те
да бъдат изчерпани или дори разгледани в рамките на настоящия текст, но
ще бъдат предмет на анализ в по-нататъшната ми работа.
Възстановките в документалните филми не само запълват празнините
в документите, но и чисто визуално вече са необходимост. Става дума за
рецепцията на зрителите и техните очаквания. Смятам, че по-голямата част
от зрителите имат категорични очаквания и нагласи да видят онова, което
им се разказва. И това е една от основните причини възстановките да са
толкова разпространен похват в работата на документалистите. Съвременният зрител е свикнал с пищност на екранното действие, дори можем да
кажем, че той е разглезен: „Възможностите за цифровизация, като резултат
от невероятното и непознато до днес ускоряване на експерименталните разработки, след това мигновеното им внедряване в широката аудиовизуална
практика, плюс постоянна тенденция за бързо поевтиняване и, разбира се,
относително бързо остаряване, наложиха изключително динамична, невиждана до днес ситуация на буквално всекидневно техническо обновяване, а
оттам – промени и обогатяване на екранния език.“3
В реконструкцията на миналото, освен похватите на игралното кино, се
намесва и 3D анимацията. Това все повече улеснява създаването на желаните
образи: „... модерното екранно изображение практически може да се създава „от нищото“ чрез подходящи софтуерни продукти и по този начин да поднесе на своите зрители никога невиждани фантазни образи и композиции“4.
Анимационното кино също „идва на помощ“ при липсата на автентичен
3
4

Ibid.
Манов, Б. Еволюция на екранното изображение. С., 2012, с. 16.
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6. Кадър на възстановка от документалния филм „Народен дом на терора“ (2015), реж. Ст. Шишков

7. Кадър на възстановка от документалния филм „Ботев в сянката на паметника (2015), реж. Ж.
Давидов

материал. Връзката между документалното и анимационното кино съвсем
не е от вчера. А в книгата „Анимационните хибриди“ четем тезата, че „един
аниматор е добър документалист“5. Това е така най-вече заради „необхо5

Според американския продуцент и документалист Гай Глоувър за това има поне пет
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8.Кадър на възстановка от филма „Добри Желязков – Фабрикаджията“ (2015), реж. Я. Яшев

димото внимание и отношение на авторите към естетическите детайли“6.
В световен мащаб анимационните възстановки в документалното кино
са отдавна наложен ефектен похват, но тъй като в България се произвеждат сравнително евтини документални филми, използването на анимирани възстановки в нашето документално кино на практика е много трудно.
Съществуват и изключения, които ни дават шанс, че в бъдеще анимационните възстановки могат да бъдат практикуван похват и от българските документални режисьори.
„Гладът“ на публиката за визуална илюстрация предизвиква необходимостта от включването на възстановки в историческите документални филми, особено на такива, които използват актьори. Това, както и фактът, че
тяхната реализация става все по-лесна, предполага анализ и на един друг,
централен за мен въпрос, свързан с естетическите качества и художествените диапазони на тези специфични (вметнати) части в документалното кино.
Щом като възстановките са толкова широко прилагани, не е ли добре да се
обърне повече внимание на тяхното по-качествено реализиране? В момента,
разбира се, в световното, а и в българското документално кино можем да
видим великолепно осъществени исторически възстановки, но има и множество такива, които са бутафорни или направо смешни. Причините за това
вероятно са комплексни. Конкретно за България бих отбелязала традиционно по-ниските бюджети за документални филми, отколкото за игрални или
фундаментални причини. Цит. по: Маринчевска, Н. Анимационните хибриди. С., 2015, с. 22.
6
Манов, Б. Цит. съч.
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анимационни. За сравнение – максималният размер, който може да получи
един пълнометражен документален филм от Националния филмов център,
е 112 хиляди лева, а за игрален филм – около и над 1 милион лева. Дори с
този бюджет от един милион много малко са продуцентите и режисьорите,
които биха се захванали да заснемат филм, разказващ за събития от отминала епоха, защото това би оскъпило реализацията на филма неимоверно. В
този смисъл сцените, направени за нуждите на документалния разказ, са поскоро маркирани, отколкото възстановени, както това би било направено за
игрален филм. От друга страна, се питам дали самите режисьори влагат помалко старания в създаването на възстановки, дали умишлено правят тези
кадри така, че те да се различават от игралното кино, дали това е почерк на
документалиста, стил и характер на документалното кино, или бутафорията
е просто признак на оскъдицата на бюджета и некомпетентност на екипа.
Изчерпателното уточняване на тези въпроси тепърва предстои.
Стигаме и до още един фундаментален за документалното кино въпрос:
възстановката на практика може да бъде погледната и като вид фалшификация, особено съпоставена с архивните кадри и документите. В този смисъл
доколко тя има място в един документален филм, наред с автентичните кадри, сред истинските документи и разказите на консултанти и очевидци?
Когато става дума за анимационни възстановки, тогава този въпрос придобива още по-проблематичен силует, защото тук проблемът с достоверността
на разказа вероятно даже се засилва.
Да тръгнем оттам, че „в самото документално кино съществува пролука
между реалността и свидетелството“7 и все пак по презумпция възприемаме думите на консултантите и свидетелите в един документален филм за
истина. При анимационните възстановки този проблем най-често се разрешава от самата зрителска перцепция, защото в повечето случаи „се реализира автоматизъм на доверието“8. Същата тази инерция на доверието идва
на помощ и в случаите с игралните възстановки. От друга гледна точка този
проблем се разрешава и благодарение на факта, че за зрителите е ясно, че
показваните кадри са възстановени. Тези кадри не се представят като архивни, всеки зрител гледа със съзнанието, че това е просто илюстрация на
разказваното събитие. Впрочем това може също да бъде причина за съществените разлики между игралните сцени в документалните филми и репрезентацията на материалната среда от миналото в самите игрални филми и
да е повод сцените в тези възстановки да са по-скоро маркирани, отколкото
пълноценно реализирани, както това става в игралното кино. Разбира се,
далеч съм от мисълта, че филмово пресъздадената епоха може да бъде бутафорна единствено в документалното кино. Ни най-малко – във всеки един
филм, който представя епоха, различна от съвременната, може да има подводни камъни и предпоставки за разрушаване на киномагията: „Носителите
7
8

Маринчевска, Н. Цит. съч., с. 27.
Пак там.
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на епохата, детайлите като костюми, прически, декори са знак със собствена
логика, която постоянно заплашва да разруши разказа и диалога“9. В документалното кино може би все пак тази заплаха е по-сериозна поради гореизброените причини. Въпреки всички тези рискове смятам, че възстановките
в документалните филми, били те игрални, или анимационни, не бива да
бъдат приемани като недостоверни части от документалните филми, наймалкото защото „от историята на „чистото“ документално кино познаваме
множество случаи на манипулации на реалните факти, предизвикани от различни причини – идеологически, културни, субективно-личностни“10. Така
че мотивите за умишлена фалшификация или манипулация би трябвало да
бъдат търсени не в методите и начините на разказ, а в личните желания и
съображения на автора.

RE-ENACTMENT IN HISTORICAL DOCUS
Theodora Doncheva
Institute of Art Studies

Most of the contemporary historical documentaries use re-enactment as
a technique to illustrate moments of which no archival sources are available.
Though practiced ever since the advent of the motion pictures, presently reenactments have become almost a must. Naturally, the range of the artistic
outputs of using them is a vast one. How do documentaries change with such
moments incorporated on a regular basis or is the change merely visual? Are
the principally lower budgets of documentaries the reason for these sceneries or
has the marking of a scene already become a documentary manner and do the
directorial endeavours differ from those in a feature film?

9
10

Vidal, B. Op. cit., p. 12.
Маринчевска, Н. Цит. съч., с. 27.
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ПРИРОДАТА И САКРАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПРИРОДАТА
И АРХИТЕКТУРАТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ
САКРАЛНИ ПРОСТРАНСТВА
Адриана Сърбова

Институт за изследване на изкуствата
adriana_sarbova@yahoo.com
Резюме: Статията разглежда появата през последните десетилетия на сакрални пространства, в чиято архитектура е заложена идеята за търсене на диалог между човекa
и природата. В изследването се анализират архитектурните решения на храмове и
павилиони за наблюдение и общуване с природата. Защитава се тезата, че посочените
обекти са и място за медитация, което също може да се дефинира като сакрално изживяване. Като основни начини на взаимодействие с природата, заложени в архитектурата на сакралното пространство, се определят: 1. Ситуиране на сградата в предварително избрана природна среда; 2. Материалното присъствие на природни елементи
като част от структурата и/или пространството на сградата, заредени с конкретна
символика и носещи послание за вселенско общуване; 3. Архитектурната структура
на сградата – чрез рамкиране или подчертаване на конкретни природни пейзажи или
елементи, като начин за приобщаване, експониране и комуникация с природата. За
целта в статията са представени няколко сгради, които показват различни начини на
общуване между човека и обкръжаващата го природна среда, осъществено и режисирано чрез средствата на архитектурата.
Ключови думи: съвременни сакрални пространства, природа

Статията разглежда архитектурното отражение и интерпретации на взаимодействието на две категории, които в древността са били едно цяло –
природата и сакралното пространство. Има много теории за същността на
термините „сакрално“ и „ сакрално пространство“. Мирча Елиаде дефинира
сакралното с неговия антипод – профанното. „Свещеното и профанното са
две разновидности на съществуване в света, две екзистенциални ситуации,
приети от човека в хода на времето“1. Саймън Ънуин определя сакралното
пространство като специално място – естествено или изкуствено изградено, без функции за смъртни, което представлява център. Той описва храма
като център на шесте посоки и като безвремие – принадлежащ еднакво и
Елиаде, М. Сакралното и профанното. С., 1998; Елиаде, М. Трактат по история на религиите,
С., 2012.

1

Адриана Сърбова (1982) е завършила специалност „Архитектура“ в УАСГ (2007). От 2014 г. е докторант в сектор „Архитектура“ в ИИИзк – БАН. Участвала е с доклади в: IJAS Rome Conference (2014);
Similar Models in Ancient and Contemporary Sacral Architecture; Международна научна конференция „Изкуство и живот“, Велико Търново (2015).
Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017
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на миналото, и на бъдещето2. Надин Хепке се позовава на различни учени –
теолози и социолози, за да открие същността на сакралното пространство.
В крайна сметка обобщава, че „сакралното“ в архитектурните измерения се
определя като „атмосфера“ или „аура“, свързано е с нематериалното, то е
нещо, което може да бъде възприето сетивно3 – т.е. усетено.
Приемам тезата на Надин Хепке, че сакралното пространство има определена специфична атмосфера, която може да бъде усетена и която е режисирана от архитекта. В тази статия изследвам как присъствието или
взаимодействието с природата в сакралното пространство се отразява
на архитектурата и спомага за изграждането на тази атмосфера. За целта анализирам няколко съвременни пространства – част от тях храмови, а
други – павилиони за наблюдение на природата. Изказвам тезата, че ако в
храмовете общуването с природата или с природни елементи, присъстващи
в храмовото пространство, допринася за духовното преживяване, то в павилионите наблюдението на природата е съзерцание и медитация, общуване
на по-висше равнище и на друг абстрактен език, с който можеш да „прочетеш“ светлината, да разбереш звуците на природата, да разтълкуваш ароматите, да присъстваш и преживееш максимално настоящия момент, което
дава усещането за вечност и сакралност и ми дава основание да дефинирам
тези сгради като сакрални. Архитектурата на тези места е обикновено много семпла, само насочваща и предразполагаща чрез различни архитектурни
похвати към това сакрално преживяване.
За да докажа тезата си, разглеждам няколко основни начина на присъствие на природата в сакрални пространства, смисъла им в това пространство и съответния ефект върху човека. Това са:
1. Разполагане на сакралната сграда сред природата.
2. Рамкирането или повтарянето на природни елементи или обекти чрез
отвори в материалната обвивка, дефинираща сакралното пространство.
3. Материалното присъствие на природни елементи в структурата или
пространството на сградата, носещи конкретна символика и смисъл.
Разполагане на сакралната сграда сред природата
Примерите за сакрални сгради, разположени сред природата, са много,
но се спирам на три от тях, като обръщам внимание и на спецификите на
архитектурата, до които са довели особеностите на природната среда. Един
от важните елементи при разполагане на сграда в извънградска, ненаселена
среда е пътят към нея – време-пространството, необходимо за размишление,
самовглъбяване и настройка преди достигане до сакралното място. Общуването с природата по пътя има успокояващ ефект, а изминаването му увеличава притегателната сила на самото сакрално пространство и по този начин
прави преживяването още по-въздействащо.
Unwin, S. Analyzing Architecture. Routledge, 1997, pр. 122-113.
Haepke, N. Sakrale Inszenierungen in der zeitgenössischen Architektur John Pawson – Peter
Kulka – Peter Zumthor. Verlag, Bielefeld, 2013, S. 30.

2
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1. Празен храм (Void Temple), Мексико, снимка Иван Баан, http://iwan.com/

Първият пример, който ще разгледам е, Void Temple – Празният храм
на Делекамп аркитектос, разположен сред планината. Той е част от серия
павилиони по поклоннически път в Мексико, щат Хаяско – планински район. Сградата е последният павилион – светилище преди крайната цел на
поклонническия път. Има формата на пръстен, разположен след природата.
Архитектът е оставил природата да присъства във вътрешността на светилището като перфектна среда за съзерцание и размисъл в това последно място от изминатия път – буквално и преносно. Сградата напомня на древните
кромлехи и като разположение сред природата, и по форма. Тя е „кацнала“
на терена, предостяваща достъп до вътрешността през по-ниските му части.
Предвиден е и втори вход – отвор в бетонната структура, приканващ поклонниците към вътрешността на павилиона. От който и отвор да се влезе,
сградата е достъпна само за онези, които са съумели да я достигнат като
последна стъпка от пътя преди крайната свещена цел на поклонническия
път, и е вид урок, който трябва да бъде научен преди това. Урокът е, че
това, което очакваш като нещо специално, не е средата, която се променя, а
вътрешният свят на човека, личното преживяване на специалното място. И
вън, и вътре в павилиона присъства неотменно природата, но вътре в заграденото пространство стените на бетонния пръстен сочат непрестанно към
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теб, показвайки, че промяната е вътре
в теб, а не в околния свят.
Параклисът „Брат Клаус“, проектиран от швейцарския архитект
Петер Цумтор4, е разположен сред полята на Мехерних, Германия. Отвън
представлява висок бетонен блок,
разположен в равнината. Възприема
се отдалеч и има притегателната сила
на долмена. Интериорното решение
на пространството обаче силно контрастира на спокойния външен облик на сградата. Вътрешният обем е
формиран от 150 дървени трупи, които са служили за кофраж по време на
строителството на сградата и които
впоследствие са изгорени. Димът излиза през оставен отвор в покрива.
През същия този отвор сега навлиза
слънчева светлина, образуваща по
прорязаните с улеи бетонни стени на
сградата сияние във формата на звезда, навлиза и дъждовна вода, която се
събира във вдлъбнатина в пода.
2. Параклис „Брат Клаус“ (Bruder Klaus
Въпреки че резултатът като архиKapelle), Мехерних, Германия, снимка на
тектура в двата случая е различен,
автора, 2016
разположението на сградите далеч от
урбанизирана среда има едни и същи цели – да накара хората да излязат
сред природата и да изминат сред нея определен път – време за съзерцание,
самовглъбяване и смирение. В разположени сред природата сакрални сгради забелязвам и един нов архитектурен похват на въздействие и ново послание. Това е отварянето на пространството към заобикалящия природен
пейзаж, правейки го по този начин участник в изграждането на интериора и
атмосферата на сградата. Сакралността на пространството се дефинира и от
присъствието на природата в него. Новото послание е за вътрешна хармония чрез хармония с природата.
Освен храмови пространства, разглеждам и павилиони за наблюдение на
природата. В тях откривам обратната закономерност от тази в храмовете.
Основната им функция е да предоставят място за наблюдаване на природата, но е възможно съзерцанието в един момент да премине в медитация.
За това допринасят и използваните в структурата на сградите архитектурни
Zumthor, P. Thinking Architectur. Birkhäuser Verlag AG, 1999; Zumthor, P. Atmospheres.
Architectural Environments. Surrounding Objects. Birkhäuser Verlag AG, 2006.
4
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3. Ритуален дом в Бонадуц, Швейцария, снимка на автора, 2016

модели от сакралните сгради5.
Павилион за наблюдение на дивите елени в Норвегия6 на Снохета
(Snohetta) е разположен в планината Доувърфиел, естествената границата
между Северна и Южна Норвгия. Идеята на този павилион, освен наблюдаването на последните стада диви елени в естествена среда, е свързана и
със значението на тази, изпълнена с мистика планина за норвежците. Архитектурата на сградата имитира естествено формираната природна среда и е
в пълен синхрон с околния пейзаж. В нейното решение откривам и възпроизвеждане на модел на общуване с природата от древни времена в опит за
откъсване от урбанизираната градска среда на съвременния свят.
Друг характерен принцип на разполагане на сградата е вкопаването ѝ в
земята. Това напомня на архитектурното решение на тракийските култови
сгради под могилен насип и може да се тълкува като опит за търсене на поблизка връзка с природата7.
Sarbova, А. Similar Models in Ancient and Contemporary Sacral Architecture. – In IJAS
Conference Proceedings, 2014 Humanities and Social Sciences Review, CD-ROM. Rome, 2015,
pp. 239-248.
6
Snohetta. http://snohetta.com/projects/2-tverrfjellhytta-norwegian-wild-reindeer-pavilion
7
Русева, М. Методика за научното изследване на тракийската архитектура. Анализи,
5
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Виждаме такова вкопаване на сградата в екуменическа църква в Мексико8,
проектирана от „Бункер архитектура“. По спираловидна пътека се достига до
овалното пространство на сградата. Тук откриваме и други начини на присъствие на природата в сакралното пространство като кръгъл отвор в покрива,
през който навлиза слънчева светлина, осветяваща разположен в центъра на
помещението къс от природата – минерала кварцит. Цялостната атмосфера е
усещане за хармонично място за медитация в контакт с природата.
Друг пример за сграда под земята – в този случай засипана под земен насип – е ритуалният дом в Бонадуц – Швейцария. Той е част от гробищен
комплекс и е разположен между цъквата и гробищния парк. Архитектурно-

4. 5. Skyspace Piz Uter, Цуоц, Швейцария, снимки на автора, 2016

то решение на сградата представлява овално пространство, разположено в
земята, сред природата. Ситуирането на помещения под земята тълкувам
като послание, че човекът е част от природата, от земята, неговият живот
е част от цикъл, който започва и завършва в нея. Интеракция на архитектурата на сакралната сграда и природата чрез рамкиране или повтаряне на
природни елементи или обекти чрез отвори в материалната обвивка, дефинираща сакралното пространство.
тълкуване, символика. С., 2012; Русева, М. Тракийска култова архитектура в България.
Ямбол, 2000.
8
Bunk Arquitectura. http://www.bunkerarquitectura.com/ecumenical-chapel/
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Това може много ясно
да се види в павилиона за
наблюдение на слънцето „Небесно пространство
Пиц Утер“ (Skyspace Piz
Uter) в Швейцария. Той е
проектиран от архитекти
от OAP и Джеймс Таръл. В
него входът е насочен към
близкия трапецовиден планински връх Пиц Утер и повтаря неговия контур. Това
е било спонтанно или може
би интуитивно решение на
Джеймс Таръл, сподели с
мен архитектът на сградата. Открит впоследствие
от проектантите е каменен
кръг от Античността, разположен в близост, чийто
предполагаем вход също
е обвързан с връх Утер –
факт, който подкрепя избора на посока за входа на
павилиона; засяга и друго
мое изследване на връзката
и приликите между съвременни сакрални и антични
култови сгради. Този пример показва според мен
преоткрит начин на комуникация с природата, а и
както става ясно – и с хора
от други епохи и култури.
В същия павилион се
вижда и друг вид рамкиране. През кръгъл отвор в покрива се вижда частица от
непрекъснато променящото
се небе. Неговата динамика
се противопоставя на равния фон на бетонния таван
или пък вечер се съчетава с
ефектно осветление, пусна-

6. Параклис „Брат Клаус“ (Bruder Klaus Kapelle),
Мехерних, Германия, снимка арх. Антон Колев
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то по тавана. И в двата случая небето става участник в светлинно произведение на изкуството, а посетителят – в космическо изживяване.
Материално присъствие на природни елементи в структурата или
пространството на сградата, влагайки в това присъствие конкретна
символика и смисъл
Спирам се отново на споменатата вече екуменическа църква и на
присъстващия като основен акцент в сакралното пространство голям къс
кварцит, символизиращ според мен земята като част от природата. Същевременно, той е естествен минерал, който в различни култури и религии е
носител на магически свойства.
Още по-магическо е въздействието на слънчевата светлина, проникваща в
параклиса „Брат Клаус“. Съзнателно проектирана, тази гледка се свързва с
видението на брат Клаус, при което Бог му се явява като ярка звезда. В архитектурата на храма този ефект е постигнат чрез режисираното от архитекта
вкарване на слънчевата светлина през отвор в покривното покритие, която се
плъзва по грубата структура на улеите по стените, образувани след изгаряне
на кофража от дървени трупи. През отвора в покрива навлиза и дъждовна
вода, която се събира в ниша в пода, носеща посланието за пречистващата
сила на водата в християнството, както и асоциация с подземния кладенец в
центъра на култови сгради от Античността, който се счита за първообраз на
купела за кръщенета в християнските храмове.
Всички тези архитектурни проявления на присъствие на природата в найновите сакрални пространства отразява според мен нуждата от общуване с
природата на съвременния човек, намиращ се в изкуствената урбанизирана
среда, като път за постигане на вътрешна хармония. Природата навлиза в
сакралното пространство, измествайки различни догми и превръщайки духовното изживяване в нещо надинституционално и космично.
Изводите, които правя в тази статия, намират потвърждение в статията на Матю Фокс „Мистична космология: към постмодерна духовност“ в
сборника „Сакрални взаимодействия. Постмодерна духовност, политическа
икономия и изкуство“, където са дефинирани тенденции, които той открива
в областта на духовността.
„От антропоцентризъм към космологичност. От вярвящи и атеисти към
пантеизъм. От рационализъм към мистичност. От патриархалност към феминизъм. От познание към мъдрост. От линеарно към спираловидно. От
дуализъм (или/или) към диалогичност (и/също така). От обожествяване на
небето към обожествяването на Майката Земя.“9 Всички тези особености на
развитието на днешното разбиране за религиозност, вяра и свещено може
да се открият в архитектурата на съвременното сакрално пространство.
Присъствието на природата и взаимодействието между нея и архитектурнаFox, M. A Mystical Cosmology: Towards Postmodern Spirituality in Sacred Interconnections:
Postmodern Spirituality, Political Economy, and Art. State University of New York Press, 1990,
рр. 29-30.
9
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та тъкан показват в най-голяма степен посоката на толерантност, пантеизъм,
както и опит за завръщане към корените и най-истинското духовно общуване – с природата, част от която сме и ние самите.

NATURE AND SACRAL SPACE. INTERPLAY
BETWEEN NATURE AND THE DESIGN OF
CONTEMPORARY SACRAL SPACES
Adriana Surbova
Institute of Art Studies

The paper deals with the emergence over the recent decades of sacral spaces,
the design of which is underpinned by the idea of creating a dialogue between
man and nature. The study analyses the architectural solutions to churches and
pavilions for observing and communing with nature. It is argued that the said
sites are also places for meditation, which can be defined as sacral experience
either. The main ways of interplay with nature, underlying the design of a sacral
space, are defined as follows: 1. Situating a building in a pre-selected natural
environment; 2. Physical presence of natural elements as part of the structure
and/or a building’s space, charged with particular symbolism and conveying a
message of universal communication; 3. A building’s architectural structure:
through framing or accentuating particular natural landscapes or elements, as a
way of inclusion, display and communing with nature. For the purpose the paper
features several buildings showing different ways of man’s communion with the
natural environment, created and staged by means of architecture.
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ВЪПРОСЪТ ЗА КОНЦЕРТНИЯ СТРОЙ ПРЕЗ
XX И XXI ВЕК – ГЕНЕЗИС И ИСТОРИЯ НА
ПРОБЛЕМАТИКАТА
Иван Янакиев

Институт за изследване на изкуствата
yanakiev.ivan@gmail.com
Резюме: В контекста на съвременната музикална практика въпросът за концертния
строй остава на заден план. Сред музикантите в България битуват множество заблуди
за това коя честота „е строят“. Изключително малко се знае и за основанията за приемане на 440 Hz като стандаритизирана честота за концертния строй. Текстът разглежда историческия път за установяване на стандарта в компаративен дискурс по
отношение на звуковите артефакти от втората половина на ХХ и началото на XXI
век в звуковите реалности на практическото богослужение, говорната интонация (по
изследванията на Даяна Дойч) и образци от фолклорната музика. Статията не дава
еднозначни отговори, а поставя изходната точка за серия от изследвания.
Ключови думи: концертен строй, ла = 432 Hz, ХХ век, говорна интонация, църковна
музика, фолклор

Текстът проследява и осмисля историята на концертния строй през ХХ
век, мотивацията за неговите промени, адекватността и релевантността на
тези промени по отношение на естественото звучене и на стандартизацията.
За правилното разбиране на обекта на изследване дефинираме две понятия – концертен строй и темперация. Под концертен строй се има предвид
само и единствено абсолютната височина на тона ла от първа октава, изразена като честота – т.е. стойността на трептенията за секунда, изразени чрез
единицата херц (Hz). За отношенията между тоновете в октавата употребяваме понятието темперация.
Двадесети век заварва два паралелно регламентирани концертни строя в
Европа – 435 Hz и 439 Hz. Първият е наследство от конференцията във Виена от 1885 г., която приема френския “diapason normal” за общ концертен
строй в Европа. Вторият е валиден за Великобритания, т.нар. нов филхармоничен строй.
В статията “International standard musical pitch”1 от 1949 г. Люлин Лойд
1

Lloyd, L. S., Fould, А. International standard musical pitch. – Journal of the Royal Society of Arts,

Иван Янакиев е редовен докторант в сектор „Музика“, изследователска група „Музикална съвременност“ на ИИИзк. Темата на дисертационния му труд е фокусирана върху влиянието на концертния строй
и темперацията върху възприятието за музика. Участва в международни и национални конференции.
Разработва авторска публична лекция „432 vs 440 – честоти в образ и звук“. През 2016 печели грант по
програма „Подкрепа на младите учени“ към БАН. Участва в научен колектив по проект за съвременна
музика към фонд „Научни изследвания“. Ръководи Камерен оркестър 432, в който реализира на практика
теоретичните изводи от научната си дейност.

244

Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017

И така Новият филхармоничен строй във Великобритания е изчислен със стойност от
439 Hz1.
1000

представя новия „филхармоничен“
строй като следствие от желанието на
1000
Великобритания да въведе виенската стандартизация. За съжаление, не достатъчно добър превод от френски език на понятието “diapason normal”, с
което французите наричат както стандарта, така и самия инструмент камертон, води до заблуждението, че строят следва да звучи в зала при температура 15° C (59° F) на въздуха с абсолютна стойност от 435 трептения за
секунда. Всъщност става дума за температурата, при която бива калибриран
(настроен) самият инструмент камертон.
Именно тази неточност в превода мотивира Кралското филхармонично
общество да преизчисли стойността на стандарта спрямо по-високата средна температура от 20° C (68° F). И така Новият филхармоничен строй във
Великобритания е изчислен със стойност от 439 Hz2. Това е с 4 херца побързо трептене и с 15,85 ¢ по-високо звучене.
Отвъд океана – в САЩ, липсва стандартизация до средата на 20-те години на ХХ век. Дотогава звучат паралелно няколко концертни строя: 432 Hz,
435 Hz, 439 Hz, 440 Hz, 444 Hz, 450 Hz. Звукова информация за това ни дава
дигитализираната библиотека на университета на Санта Барбара3. В нея има
дигитализирана колекция от фонографски цилиндри и на нейната интернет
страница може да се слушат архивни записи на оркестри и ансамбли от началото на ХХ век.
Джон Калхун Дигън (ученик на Хелмхолц) е ученият, който, изхождайки
от същата грешка при превода, както учените от Великобритания, преизчислява честотата на концертния строй в САЩ. В текста “A = 440 Pitch Adopted:
Pitch versus Temperature”4 през 1918 г. Дигън се превръща в първия автор,
който официално говори за стандартизиране на концертния строй със стойност за ла от първа октава от 440 Hz. В своя доклад, който изнася пред Американската федерация на музикантите, той говори отново за тъждественост
между приетия международен стандарт от 435 Hz и предложеното от него
преизчисляване на 440 Hz спрямо температурната разлика. Дигън смята, че
уточнението за 15° C се отнася за температурата на въздуха в концертната
зала, чието поддържане в такива ниски стойности според него не е възможно в САЩ. Изчисленията му целят да оправдаят отъждествяването на стойността 440 Hz при средна темепратура 21,1° – 24,4 °C (70° – 76° F) със стойността 435 Hz при по-студената европейска температура (15° C или 59° F).
Спекулативността на тези разсъждения е очевидна. Зад нея прозира
ясно намерението за утвърждаване на строя 440 Hz, като се мотивира математически. Ако направим проверка на честотата на строя при споменатите
1949, N 98 (4810), pp. 74–89. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/41364475
2 1

http://cylinders.library.ucsb.edu/
Deagan, J.C. A = 440 Pitch Adopted: Pitch versus Temperature. – The Musical Quarterly, 1918,
N 4 (4), pp. 587-592. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/737883
3
4
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температури, веднага ще видим, че Дигън следва да говори за концертен
строй от 440 до 442 Hz.
Въпреки съображението му, че често в концертните зали темературата
достига 76° F, Диган не споменава по-висок строй от 440 Hz като предложение за стандартизиране.
Следващ документ е докладът на Лойд от 1949 г., представен пред Британския институт по стандартизация5. Този текст е изключително ценен източник
на информация за конференцията в Лондон от 1939 г. Както Лойд сам пише,
тя се е случила през м. май 1939 г., само 4 месеца преди началото на Втората
световна война. На тази конференция освен Великобритания участват и представители на Франция, Германия, Холандия и Италия, паралелно са били депозирани и официалните становища на САЩ и Швейцария. Единодушно се
приема, „(1) че международният стандарт за концертен строй ще бъде основан
на честота от 440 трептения за секунда за нотата ла на сол ключ; (2) че тази
стойност ще бъде поддържана във възможно най-тесни граници от солисти,
оркестри, хорове и т.н., през цялото времетраене на музикалните изпълнения,
както и записаната музика и (3) че с оглед намаляването на необходимите толеранси за възприемане на стойностите, ще бъде подготвен набор от технически
препоръки, основан по възможност на международно сътрудничество.“6
Една от причините, поради които Великобритания поема инициативата за унифициране в световен мащаб на концертния строй по това време,
е идеята по радиото да звучи музика в единен концертен строй за всички
държави. От BBC7 дори решават да излъчват честотата 440 Hz, както и започват да настройват своя оркестър с тонгенератор вместо с ла от обоя8. В този
ред на мисли интерес буди дискусията след изнасянето на доклада. В нея на
въпрос9 как BBC генерират честотата от 440 Hz, Лойд подробно обяснява,
че: „Тонът за настройване на BBC се получава чрез осцилатор, контролиран
от пиезоелектричен кристал, който вибрира с честота един милион Hz. Това
се намалява до честота от 1000 Hz чрез електронни делители; след това бива
умножена единадесет пъти и разделена на двадесет и пет, така че получената честота да е 440 Hz. Тъй като 439 е просто число, честота от 439 Hz не би
5
6
7
8
9

Lloyd, L. S., Fould, А. Op. cit., pp. 74-89.
Ibid., p. 75.
British Broadcasting Corporation.
Lloyd, L. S., Fould, А. Op. cit.
Въпрос на физика Филип Морисън: Lloyd, L. S., Fould, А. Op. cit., p. 88.
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била възможна за излъчване по радиото чрез тези средства.“
Лойд, на практика, признава, че стандартът от 1896 г. (439 Hz) е ревизиран, като е повишен с едно трептение за секунда заради невъзможността на
техническата апаратура да генерира и излъчи честотата по радиото.
Още по-фрапиращ е отговорът на Лойд на въпроса10 дали „практикуващите музиканти са задоволени от строя ла = 440, или те усещат, че в идеалния
случай той трябва да бъде по-нисък вероятно с ½ полутон“ (= четвърттон,
б.м.). Лойд отговаря така: „Опасявам се, че нямам определена информация
за това, защото музикантите са изключително потайни по отношение на
своите виждания по въпроса за строя, вероятно защото нямат силни такива.
Единственото нещо, за което можем да бъдем сигурни, е, че много от тях
не са съгласни с това вдигане на строя с цел да се осигури брилянтност, защото брилянтността означава, разбира се, че инструменталистите променят
качеството на звука, който те произвеждат; те произвеждат нещо, което композиторът не е предвиждал“.
Този отговор е още едно потвърждение, че строят е повишен на 440 Hz
не по естетически причини, нито поради усещането за „забързване на ежедневието и начина на живот“, а само заради невъзможността на техниката да
излъчи честота с брой трептения, равни на стойността на простото число 439.
Следващата конференция, на която се потвърждава в световен мащаб
приетата през 1939 г. честота на тона ла от първа октава, се състои във
Франкфурт през 1955 г. Организатор е възстановената след Втората световна война Международна организация по стандартизация – ISO. Тя е изградена на доброволен принцип и в нея членуват всички държави, които имат
свои институти по стандартизация. Нейните стандарти имат силата на императивна международна норма.
През 1955 г. се създава официална комисия ISO 16, която е натоварена
със задачата да се грижи за международния стандарт за честотата на тона
ла. За съжаление, всички документи от заседанието през 1955, включително
документите за дискусиите, липсват. Това налага ревизиране на стандарта
през 1975 г., като се сменя и неговото име от ISO 16 на ISO 16:1975.
Благодарение на добрата воля на Ханс-Йоахим Корнпробст – секретар на
Техническия комитет 43 (TC 43) – имаме достъп до наличните документи
в организацията по въпроса. В писмо до мен той пише следното: „… след
като проверих всички официални документи на ISO/TC 43, не мога да намеря никакви индикации за дискусии по стандарта за музикалната честота.
През 1975 ISO R 16:1955 е бил трансформиран в (технически идентичното)
ISO 16:1975 без никакъв коментар. През 1980, ISO 16:1975 е бил потвърден
без никакви коментари. През 1996, ISO 16:1975 е бил потвърден. Китай е
поискал ревизия, но без никакъв коментар/предложение. При разглеждането през 2001 само Обединеното кралство е поискало оттегляне на ISO
16:1975, но без да даде причина. Последвалите разглеждания през 2006 и
10

Зададен въпрос от Робърт Дорингтън: Lloyd, L. S., Fould, А. Op. cit., p. 87.
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2011, ISO 16:1975 е било винаги приемано без никакъв коментар.“
Той изпраща и копия от официалните документи на комитета, които
потвърждават неговите думи11.
Проблематика
В съвременната музикална практика се забелязва изявена тенденция към
остро пренебрегване на нормите на стандарта ISO 16:1975. Това се наблюдава
както в българските музикални институти в частност, така и генерално в целия свят. Наблюденията досега сочат, че съвременните български музиканти
са изпаднали в дълбока заблуда, че честотата „442 Hz е „стандартната честота
на ла-то“. Този извод се прави косвено от мнението на различни колеги по
отношение на концертния строй. Често се случва да се срещнат изказвания
в духа на: „ла-то не е ли 442?“ или като императивната ремарка ла-то е 442 –
„така е откакто свиря тук/от 40 години“. Тази често срещана заблуда се дължи
на липсата на информация и на ограничения достъп до официалните документи, но най-вече на незаинтересованост от тяхна страна. Това е ярък показател, че стандартизацията на ISO 16:1975 отдавна не работи в страната: СО
на БНР свири в 442, а в 440 – само когато има стари записи12, които трябва да
„поправя“; симфониета Враца свири в 440 Hz13, оркестърът на великотърновския Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ свири в 44214; за
юбилейния концерт на хора на медиците „Родина“ на 29 октомври 2015 концертният роял “Steinway & Sons” в зала „България“ бе настроен на 444 Hz; в
Софийската опера ла-то се настройва с честоти над 443 Hz15.
Още по-ярък пример са концертните строеве на оркестрите в Европа16 –
от над 140 оркестъра само 10 свирят в стандартизирания концертен строй
440 Hz, като повечето се намират във Великобритания, пет свирят в понисък строй (четири в 430 Hz и един в 415 Hz, два съвременни „барокови“
строя). Всички останали оркестри настройват своето ла между 441 – 444 Hz.
Данните показват, че след повече от 130 години от първия опит за установяване на единен стандарт в световен мащаб, звуковата картина не е променена генерално. Има достатъчно много различни концертни строеве, които
звучат паралелно. Още повече – тези различни концертни строеве биват звукозаписвани и след това разпространявани. Еднозначно се налага изводът,
Копие от тези документи ще бъдат включени като приложение към дисертацията на автора.
По данни на оркестрант в оркестъра (2014 г.). Не бе уточнено колко стари са записите.
13
По данни от февруари 2015 г.
14
По данни от 2014 г. Когато помолих оркестъра да се настрои в 440 Hz, получих отказ от
кларинетиста, тъй като той си е сменил бурето с по-късо.
15
Обоистът дава три различни височини на тона ла – за щрайх около 443 Hz, за дървени
духови по-ниско от 443 Hz и още веднъж по-ниско от 443 Hz за медни духови – март 2016
г. (втора премиера на „Аида“, диригент Борислав Иванов). Мотивацията граничи с абсурд
– щрайхът се настройва по-високо, а духовите по-ниско, за да може след повишаване на
температурата в края на спектакъла оркестърът да бъде вече в своя „оптимален“ строй.
16
По данни на акордьора Франц Нистл: http://members.aon.at/fnistl/page2.html http://members.
aon.at/fnistl/page3.html
11
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че по отношение на музиката стандартизацията се проваля в своята главна задача – „единство на камертона“.
Наблюдения върху говорна интонация
Говорната интонация е важен фактор, когато става дума за предаване на
невербална информация. Ще я я разгледаме през изследванията на проф. Даяна
Дойч (от Калифорнийския университет
в Сан Франциско). Многобройните статии на Дойч сочат, че говорната интонация може да бъде обвързана с проблема
за идентификацията на групата или социума. Например при паралелно изследване на говорната интонация в две
съседни китайски села, в които говорят
мандарин, Дойч забелязва разлика в тоновата област на говорната им интонация17 (фиг. 1).
Друго нейно изследване сочи, че
т.нар. парадокс на тритонуса18 се чува Фиг. 1 – Разпределение на височините на
интонация в две китайски села.
различно според мястото на раждане. говорната
(Journal of the Acoustical Society of America,
Тя прави и извлечение от областите, в 2009, April, 125 (5), EL2089)
които звучи говорната интонация на изследваните лица, като намира, че освен различно чуване на парадокса на
тритонуса има и разлика в областите, в които говорната интонация звучи.
Изхождайки от тезите на Дойч, към момента стартира системно изследване на звученето на говорната интонация при малките деца. Тук ще бъдат
представени неокончателни данни.
Главната хипотеза, която се изследва, е, че концертният строй a1 = 432 Hz
е свързан с говорната интонация на хората. Това личи най-ясно в говора на
малките деца. Досега наблюденията сочат, че много често деца, които пеят
или говорят напевно, интонират хармонично към концертния строй a1 = 432
Hz. Хипотезата, свързана с това наблюдение, е, че децата не са подложени
на индоктринация на стандартизирания концертен строй 440 Hz, а интонират свободно по най-близкия за техния организъм начин. Наблюденията се
базират на слухов опит и липсват документални звукозаписи. Системни изDeutsch, D., Le, J., Shen, J., and Henthorn, T. The pitch levels of female speech in two Chinese
villages. – Journal of the Acoustical Society of America, 2009, April, 125, EL208.
18
Deutsch, D. The tritone paradox: A link between music and speech. – Current Directions in
Psychological Science, 1997, N 6 (6), рp. 174-180, http://philomel.com/pdf/Curr_Dir-1997_6_174180.pdf
17
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следвания в тази насока предстоят.
Говорна интонация в строй 432 може да се срещне и в стари звукозаписи.
Част от архивните записи в Архива на ИИИзк показват това много ярко:
АИИИзк I.2. НК44.2.2 – В анонса си Кауфман говори в сол (384 Hz) в
строй 432 Hz;
АИИИзк I.1. ИК92.2.3 – „Алва, Алва“ – ре (288 Hz) в строй 432 Hz;
АИИИзк I.1. ИК92.2.18 – „Дръндар, Дръндар“ – фа (341,33 Hz) в строй
432 Hz;
АИИИзк I.1. ИК92.2.25 – „Ха симит, ха симит. Хубави пенерлии“ – фа
(341,33 Hz) в строй 432 Hz;
и други.
Наблюдения върху песнопения
В певческата интонация в православните храмове в България и при записи
на православни песнопения от псалти, особено в най-ранните записи, строят 432 Hz се среща изключително често. Още по време на 8-месечния стаж
на автора Иван Янакиев като диригент на клиросните певци в КСПХП „Св.
Александър Невски“ той установява, че свещениците19 запяват, взимайки си
тон „от въздуха“20. Този тон винаги е хармоничен към концертния строй a1
= 423 Hz. Още повече протодяконът21 винаги започва възгласа „Благослови,
Владико“ на тона a1 = 432 Hz (проверено множество пъти). Исторически погледнато, това не представлява прецедент. В Църковния архив на ИИИзк има
документални звукозаписи, в които ясно се чува преобладаващото присъствие
на концертния строй a1 = 432 Hz. В записи АИИИзк I.2. ЕТ15_1.1, АИИИзк
I.2. ЕТ15_1.2 и АИИИзк I.2. ЕТ16 (Патриаршеската катедрала храм-паметник
„Св. Ал. Невски“: 11 май 1979 – гостуване на Негово Светейшество Илия II –
патриарх на Грузия), направени от Елена Тончева.
Най-старите записи на магнетофонна лента на църковни песнопения са
на Николай Кауфман от 1956 г. Там са записани двама протопсалти – Иван
Каиков и Петър п. Димитров. Всички песнопения звучат върху тонове от
строя при ла от първа октава = 432 Hz. Някои от примерите звучат както
следва:
АИИИзк I.2. НК44. 1.6 – Иван Каиков пее „Достойно ест“ на 5-ти глас,
което звучи в до (256 Hz) в строй 432 Hz;
АИИИзк I.2. НК44. 1.6 – Иван Каиков пее „Достойно ест“ на 7-ми глас,
което звучи в сол (384 Hz) в строй 432 Hz;
АИИИзк I.2. НК44. 2.8 – Петър п. Димитров „Радуйся Царице“ – фа #
(362,4 Hz) в строй 432 Hz;
АИИИзк I.2. НК44. 2.7 – Петър п. Димитров „Возлюблю Тя, Господи“,
гл. 3 – фа # (362,4 Hz) в строй 432 Hz;
19
20
21

Ставрофорен свещеноиконом Костадин Гаврилов и отец Антоний Милушев.
Запяват, без да си вземат референтен тон от камертон или звуков генератор.
Протодякон Александър Нешев.
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АИИИзк I.2. НК44. 2.6 – Петър п. Димитров „Ангел вопияше“, гл. 5 – ми
(324 Hz) в строй 432 Hz (от свещ. Константин Дъновски).
Наблюдения върху образци от фолклорната музика
В хода на записите с протопсалтите Кауфман записва и една народна песен (АИИИзк I.2. НК44. 2.2) – „Три години ходих, мамо“. Тя звучи в ми (324
Hz) в строй 432 Hz. Иван Качулев записва строй на кемане – (АИИИзк I.1.
ИК92. 1.2), настроено в си (486 Hz) в строй 432 Hz.
Като най-ярък пример за това, че концертният строй a1 = 432 Hz е свързан
с българската фолклорна традиция, е емблематичният запис на Валя Балканска на песента „Излел е Дельо хайдутин“, която е включена в златната
плоча (плочата пътува от 1977 г. в космоса на борда на двете сонди „Вояджър 1“ и „Вояджър 2“). В записа22 мелодията звучи във фа (324.33 Hz),
а бурдонът на гайдата в до (една октава под 256 Hz). Интересен факт е, че
други записи (фолклорна музика, но не само) от същата плоча също звучат
в 432 Hz: Явански Гамелан – „Видовете цветя“ (f1 = 341.33 Hz), Момичешка инициационна песен – Заир (h1 = 486 Hz), Аборигенска песен (h1 = 486
Hz), „Звънчето“ – Лоренцо Барселата и Мариачите (a1 = 432 Hz), „Жерави в
гнездото“ – Япония – Коро Ямагучи (d1 = 288 Hz), Маланезийски панфлейти
– Соломоновите острови (b1 = 458,20 Hz), Сватбена песен от Перу – Джон
Коен (fis1 = 362.04 Hz), „Течащи потоци“ – Китай Куан П‘инг ху (e1 = 324
Hz), Jaat Kahan Ho – India – “Surshri Kesar Bai Kerkar” (d1 = 288), Слепият
Уили Джонсън – „Тъмна бе нощта, студена бе земята“ (es = 305,47 Hz)23.
Заключение
Исторически и документално погледнато, през ХХ век честотите за стандартизиране на тона ла от първа октава са подбирани според технически
критерии – разлика в средната температура в залите, неспособност на тогавашните апарати да генерират подходяща за радиопредаване честота. Дори
мнението на практикуващите музиканти е от малко значение за диктуващите стандартите.
Практически погледнато, в днешно време, въпреки ясните указания на
съвременния стандарт ISO 16:1975, той не се спазва от свирещите както в
България, така и в цял свят. Изобилието от концертни строеве 131 години
след първоначалния опит за унифициране на камертона от 1885 година е
красноречиво по отношение на невъзможността музикалното изпълнение
да бъде ограничено в технически рамки.
Наблюденията на автора от своя страна водят към извода, че стандартизацията не е ефективна поради скъсаната връзка между естественото звучеЗвукозапис на плочата “Sound of Earth” от 1977 г., направен от Етел Райн и Мартин Кьониг:
https://www.youtube.com/watch?v=eLY_jmdPpeg
23
Тези честоти принадлежат на темперацията от „Дванадесет истински квинти“, чиято структура е подробно описана в: Янакиев, И. Какво чува този, който (не) чува. Музикално-компаративно осмисляне на темперациите. – В: Изкуствоведски четения 2015, С., 106, 296-308.
22
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не на музиката, създавана от човека, и господстващата нагласа на съвременното общество винаги да дефинира и категоризира. Генезисът на проблема
за неефективността на стандартизацията следва да се търси точно тук – във
външното налагане на звучене, което не е естествено.
Статията не дава отговори, а поставя въпроси, които трябва да се изследват в детайли. Във връзка с това са планирани серия от системни изследвания на говорната интонация при малките деца и ученици и на православните песнопения. Те са част от проекта на колектив Янакиев – Божикова
„Интониране и концертен строй а1 = 432 Hz: българска и световна практика, вариантност, въздействия и резултати“. Авторът изказва благодарност
за финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на младите учени на
БАН, която дава възможност да се разшири изследователското поле, да се
въведат нови обекти и субекти на изследване и да се приведе по-широк доказателствен материал.

THE ISSUE OF THE CONCERT PITCH IN
THE TWENTIETH AND TWENTY-FIRST
CENTURIES: THE GENESIS AND THE HISTORY
OF THE PROBLEMATICS
Ivan Yanakiev
Institute of Art Studies

The issue of the concert pitch in the contemporary musical practice tends to
fall by the wayside. Bulgarian musicians are under a number of delusions as to
which frequency ‘is the pitch’. Almost next to nothing is known about the grounds
for the internationally agreed standard for the tuning of musical instruments, in
which the note A above middle C has a frequency of 440 Hz. The text deals
with the historical developments of establishing this standard in a comparative
discourse about the sonic artefacts of the late twentieth and of the turn of the
twenty-first century in the sonic realities of practical liturgical service, speech
intonation (according to Diana Deutsch’s studies) and folk music. This paper
gives no straight answers, but rather provides a point of reference for a series of
studies.
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СТАТУТ НА ЖИЛИЩНО-ОТБРАНИТЕЛНИТЕ
КУЛИ В ОСМАНСКИЯ КАДАСТЪР
Радосвета Кирова

„Вистра Проект“ ООД, Велико Търново
rkirova@abv.bg

Резюме: Навлизането на думата кула в балканските езици разкрива усвояването на
конфликтния за централизираната военна османска доктрина заварен архитектурно-социален модел на жилищно-отбранителните кули. Тази приемственост била характерна
за османската периферия на Балканите, където по различни причини били съхранени
аспекти от предосманската обществена структура като наследствените аристокрация
и поземлено право, клановете и традиционните кръвни вендети, характерни за територии като пограничните полузависими райони, привилегированите рударски селища
или Атон. Диахронният анализ на специфичния статут, прилежащите поземлени собствености и обитателите в социален и религиозен аспект на жилищно-отбранителните
кули в светлината на наличните османски данъчни и кадийски документи уплътнява
историческата картина на хетерогенната османска периферия и включва любопитни
податки в архитектурен аспект за синкретичното преплитане на заварените православни с по-късните суфи практики.
Ключови думи: жилищно-отбранителни кули, статут в османския кадастър, терминология

Проникването на думата „кула“ с корен персийското „кул“ ( – هعلقку-лya(lat)-h) със значение планина, връх, замък, твърдина1 и нейни модификации
през общата османска политическа и икономическа рамка е налице във всички балкански езици – турски, албански, сърбо-хърватски, босненски, български, румънски, включително гръцки, изместваща гръцкото пирг (pyrgos – гр.
кула).
Няма точни данни от кога датира навлизането на думата „кула“ от персийски през турски в българския език, но в различни средновековни текстове като Супрасълския сборник, преводите на Новия Завет2 и Душановия законник3 (XIV в.) се употребява думата „стлъп“ (съответно вариантите
Милев, А., Б. Николов, Й. Братков. Речник на чуждите думи в българския език. С., 1978.
Блажева, Р. и кол. (ред.) Старобългарски речник. Т. 2. С., 2009, 741-742.
3
Маркович, Б. (ред.). Душанов Законник. Белград, 1986. Податки за усвояването от дервишките ордени на Балканите на християнска традиция за обитаване на самостоятелни или прикрепени към стените на манастир или църква кули (стълпове) от монаси отшелници, въз1
2

Д-р арх. Радосвета Кирова защитава дисертация на тема „Жилищно-отбранителни кули на Балканския
полуостров през османския период“ в Института за изследване на изкуствата. Отличена е с награди за
млад учен на международните конференции „Опазване на културното наследство“ БАНИ и XVI ВСУ
през 2016. Професионалният ѝ опит е фокусиран в областта на реставрацията и консервацията на културно-историческото наследство в съвременната градска среда; проектант е на обекти като крепостта Трансмариска, античен мавзолей в кв.„Х. Димитър“, София, църкви и др. Член на ICOMOS и Трансформатори.
Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017
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„стълп“,„стлп“), корен на „стълпотворение“, описващо библейското сътворение на Вавилонската кула4.
У нашите възрожденски автори употребата на „стълп“ съжителства до
късно, успоредно с навлязлото вече „кула“. Примери за това са описанието
на жилищно-отбранителната кула в с. Тешово, Гоцеделчевско, в ръкописа на
селския свещеник Иван Попниколов Мечев: „... един стар паметник, който
стърчи високо в средата на Тешево. Този паметник е един стълп (кула)...“5, описанията на Бейската кула в Скопие от Йордан Хаджиконстантинов-Джинот:
„Преко истий мост от едната страна има една стара кула (столп), мощно висока. Из начала, пред да дойдат турците, тува ся населиле 40 люлки (бешики)
фамилии... До скоро време существувала тая фамилия, но днеска пустее“6, и
жилищно-отбранителната кула в Кавадарци от същия автор: „Село Кавадарци (Говедарци) има една голема и красна црква и едно мало училище... един
часовник (сахат), една стара висока кула (столп), тува седи аян и кадия.“7
В българската и балканската архитектурна критика се срещат разнообразни понятия за дефиниране на хибридния архитектурен тип, пригоден за дълготрайно обитаване и самостоятелна отбрана – „жилищни кули“, „жилищноотбранителни кули“, „крепостни кули“, „самостоятелно отбраняващи се
кули“, „къщи-кули“, „укрепени жилища“, които често се употребяват като
синоними. В монографията „Кули и камбанарии в България до Освобождението“ на Л. Тонев се срещат термините „крепостни кули“ и „жилищни
кули“, Н. Тулешков използва „жилищно-отбранителни кули“, както и „спахийски кули“ или „бейски кули“, характеризиращи конкретен социален статус, а у А. Дероко се срещат понятията „кула“, „кулина“8.
Имплицитната тавтология, съдържаща се в понятието „жилищно-отбранителна кула“, дължаща се на разноезичната етимология на „кула“ в превод и характеризиращото определение „отбранителна“, намира логика при
никнала в Сирия през Късната античност – например кулата звънарница в манастира Жича,
Сърбия, която служела за килия на св. Сава, – а също така на възникналата практика по-късно
отново в Сирия на обитаване от отшелници на идиосинкретичните ислямски минарета има
в употребата на Зандан куле от нейния собственик Хаджи Махмуд Ефенди (Хърка Баба)
за усамотение и молитви и по-късно за реликварий. Ćurčić, S. Monastic Cells in Medieval
Serbian Church Towers. Survival of an Early Byzantine Monastic Concept and Its Meaning. – В:
ΣΟΦΙΑ. Сборник статей в честь А. И. Комеча. Москва, 2006; Bloom, J. Minaret: Symbol of
Islam. Oxford, 1989, р. 13 и Hillenbrand, R. Islamic Architecture. Form, function and meaning,
Edinburgh University Press, 1994; Mihajlovski, R. The seventeen-century Ottoman religious
architecture of Bitola/Manastir. – Patrimonium, 2012, 201210, p. 299.
4
Блажева, Р. и кол. (ред.). Цит. съч., 741-742.
5
Узунова, Е. Няколко щриха към дейността на един възрожденец. Свещеник Иван Попниколов Мечов от село Тешово, Неврокопско. – В: Факти и мистификации в старите текстове. С.,
2011, с. 299.
6
Хаджиконстантинов-Джинот, Й. Скопски доказателства. – Цариградски в-к, 3.09.1855 –
„Българин съм“, ред. И. Радев, В. Търново, 1993, с. 83.
7
Хаджиконстантинов-Джинот, Й. Тиквеш (Любляно-Пеония). – Цариградски в-к,
26.02.1855 – „Българин съм“, ред. И. Радев, В. Търново, 1993, с. 115.
8
Deroko, А. Srednjovekovni Gradovi u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Београд, 1950.
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разграничаване във функционално отношение на сгради с изявена височина
и стройност: „жилищно-отбранителна“, „часовникова“ „стражева“ кула.
Кулите са добре познати във всички религии като символ на закрила, божие
убежище; те са част от християнската религиозна символика от библейски
времена, силно застъпена и до днес в католицизма9. Значението на кулата в
метафоричен смисъл е двояко: от една страна, тя символизира защита, закрила, убежище, опора и твърдина при опасност, но и надменност, самоизтъкване, излишна самоувереност. Следователно понятието „кула“ има силно
изразен социален аспект, очертаващ неговата двойственост – и това е още
един аргумент в полза на необходимостта от характеризирането на понятието
в аспектите „жилищен“ и „отбранителен“.
Наблюденията и изводите на автори като Н. Тулешков, О. Будина, Н. Муцопулос, Х. Крешевлякович и др.10 са база за дефиниране на жилищно-отбранителните кули на Балканите през османския период като хибриден архитектурен тип, годен за дълготрайно обитаване и пасивна, а в отделни случаи
активна отбрана, със значими социални функции, продиктуван от типичната
за епохата логика на хладното оръжие.
В архитектурно-морфологично отношение представляват масивни каменни призматични сгради с опростен обем, по правило на 3 или 4 етажа, с повдигнат над теренното ниво вход, с близка до квадрат форма в план, чиято
функционална схема е развита във височина – еднопространствените сгради
с единствено помещение на всеки етаж реализират в най-чист, близък до фортификационната същност вид, идеята за развитие на функционалната схема
във височина и замяна на хоризонталните функционални връзки с вертикални. В стратегическо отношение жилищно-отбранителните кули осигурявали
ефективна защита в микромащаб, съответстващ на семейната, монашеската,
рударската единица при пренебрежима зависимост от човешкия фактор. Оборудването със закрити огнища и функционални ниши в стените, осигуряването на собствен водоизточник, места за съхранение, по-големите по размери
прозоречни отвори на белетажите са сред най-разпространените белези на
жилищен комфорт в жилищно-отбранителните кули.
За оценка на специфичните в архитектурно-конструктивно отношение на
обекти, принадлежащи към хибридния архитектурен тип, може да се въведе по аналогия на строителните конструкции характеристика стройност11
на жилищно-отбранителна кула, изразяваща отношението между височинаВ католицизма кулата с три прозореца, символизиращи св. Троица, се свързва със св. Варвара.
10
Тулешков, Н. Крепостното строителство по време на османското владичество. – В: Балабанов, П., С. Бояджиев, Н. Тулешков. Крепостното строителство по българските земи. С., 2000,
274-275; Тулешков, Н. Архитектура на българските манастири. С., 1989, 128-129; Будина, О.
Народное жилище Северной Албании. – В: Культура и быт народов зарубежной Европы –
Етнографические исследования. Москва, 1967, 94–133; Муцопулос, Н. Народната архитектура на Северна Гърция. С., 1991, 5-6.
11
Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони в сила от 15.03.2012 г. МРРБ. ДB № 13, 14.02.2012.
9
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1. Жилищно-отбранителната кула Мариана, Ормиля, Халкидики, снимка Р. Кирова

2. Жилищно-отбранителната кула в с. Кавадарци, източник: wikipedia.com

та спрямо усреднената стойност на размерите в план. С помощта на въведения параметър могат да бъдат диференцирани прецизно преходните типове
„къща-кула“ и „жилищна кула“. „Къща-кула“ е преходна форма на архитектурния тип, характеризираща се с повече от едно помещение на етаж, т.е.
функционалната схема е смесена и е получила развитие и по хоризонтала при
запазено доминиране на височината над дименсиите в план – т.е. при запазена
стройност, а също и запазени характеристики на сградите по отношение на
активна и пасивна отбрана. „Жилищна кула“ също е късна преходна форма, при която от решаващо значение е социалната функция на сградата, тъй
като стройността и елементите за активна отбрана са сведени до минимум,
до имитативни или са напълно изчезнали и тя е пригодена само за пасивна
отбрана.
Фрагментарно запазените, преведени и проучени, но систематично провеждани във времето османски кадастрални описи в съкратен (иджмал) и пълен (муфассал) вариант, както и кадийски сиджили са ценни източници за изясняване на сложната функционалност и строителната история на хибридния
архитектурен тип на жилищно-отбранителните кули, особено за първите два
века от османската власт на Балканите (XV–XVI в.) в светлината на специфичния статут на поземлените собствености, където са разположени обектите, включително като вид приходоизточници, на специфичната категория
като данъкоплатци и религиозна принадлежност на техните собственици.
Поради богатата изворова база и наличието на запазени и до днес обекти
подходящ пример е районът на Северна Гърция и Атон, където привилеги-
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3. Жилищно-отбранителната кула в с. Тешово,
Гоцеделчевско, снимка Р. Кирова

ите на монашеската република след
османското завоевание12 благоприятствали съхраняването на византийската архитектурна традицията
за изгражадане на жилищно-отбранителни кули и нейното репродуциране докъм края на XVII в. През
периода XV–XVII в. на Атон били
реновирани или изградени, основно
чрез дарения на влашки и албански воеводи, кулите в Ксиропотам
(1522), Кутлумуш (1508), Дионису
(1520), „Св. Павел“ (1521/2), Дохиар и Каракалу (1535), Ставроникита (1536), кулите в арсантите на
Зограф, Калигра, Симонопетра и
Св. Павел; Каракал, Констамонит
и Амалфион, Протатона, Панагия –
Ватопед и др. Най-късните обекти,
реминисценция и интерпретация в
архитектурно-строително отношение на византийските пиргове, са
кулата в арсантата на Симонопетра
(1625) и изградената за нуждите на
османския администратор кула в

Протатона, Карея (1694)13.
Конфискуването и съответно обратното изкупуване на вакъфска църковна
и манастирска собственост в резултат на законодателните актове на Селим II
(1566–1574)14 дава богата изворова база, илюстрираща повторното регистриране на жилищно-отбранителните кули в манастирски чифлици като burgaz,
т.е. като отбранителни сгради, поне през втората половина на XVI в. Два примера за обекти от разглеждания архитектурен тип със статут burgaz (крепост)
– кулите Мариана в Ормиля и съседната кула, собственост на Великата Лавра
(Lavra burgaz) – откриваме във вакъфнаме от 1569 г. за притежавания от ма-

Kolovos, E. Negotiating for State Protection: Ciftlik-Holding by the Athonite Monasteries
(Xeropotamou Monastery, XVth Century) – Frontiers of Ottoman Studies: State, Province and the
West, 2005, London, N. York, рр. 197-209.
13
Тheocharides, P. Dwellings in Athonite Fortifications, Towers and Kellia During the Early
Turksih Occupation in Towers in Mount Athos, Mellisa publishing, 1992, р. 32; Πασχάλης, Α.
Οχυρωματικοί πύργοι του 16ου αιώνα στις Μονές του Αγίου Όρους, Πρακτικά Στ’ Επιστημονικού
Συνεδρίου Το Αγιον Οροσ στον 15ο και 16ο Αιωνα, σελ. 487. Αγιορειτικη Εστια, Θεσσαλονίκη,
2012.
14
Fotic, A. The official explanation for the Confiscation and Sale of Monastreies (Churches) and
their Estates at the time of Selim II. – Turcica, 1994, N 26, pp. 33-50; Kermeli, E. The confiscation
of monastic properties by Selim II, 1568-70, Manchester, 1997.
12
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настира Ксиропотам чифлик с кулатата Мариана в Провлака, при описани
граници, включващи поземления имот с кула на Великата Лавра15.
Преобладаващото присъствие на християнска топонимия и множеството
параклиси в околността на с. Тешово, Гоцеделчевско, заедно с архитектурните белези на жилищно-отбранителната кула, близки до обектите в Северна
Гърция, подкрепят хипотезата, че кулата вероятно е изградена в манастирски
поземлен имот, принадлежащ може би на близкия манастир „Св. Йоан Продромос (Предтеча)“ край Серес, около която по-късно било формирано и рударското селище16. Тази създадена при отсъствие на изворови данни хипотеза
към момента не противечи на данните на Г. Коняров и Г. Георгиев, че кулата
била използвана от османската минна администрация на района Мървашко,
което би било възможно след акта на конфискация на манстирски и църковни
вакъфски имоти от Селим II през XVI в.
Крупният русенски аян Ахмед бей, собственик на най-големия според данъчния регистър от 1657 г. чифлик в района, защитил своята аграрна собственост с изграждането на разрушена понастоящем кула17. Наследеният предосмански модел на жилищно-отбранителна кула в аграрно имение, служеща за
съхранение, обитаване, отбрана и наблюдение на околността, бил възроден
от новопоявилата се прослойка от едри поземлени собственици, особено след
упадъка на османската военно-ленна система. Този възприет и интерпретиран от новите османски елити съществуващ архитектурено-социален модел е
илюстриран от редица примери на цялата балканска територия на Османската империя – с. Кулата – Врачанско, Сараньово (Септември) – Пловдивско, с.
Ръжена – Казанлъшко, с. Кунино – Видинско, с. Черменика, с. Горани, кулата
на Мик Соколит в Албания, Щип – Македония, Василики-Солунско и др.
Късен аналог в социално-функционално отношение на кулата в Протатона
е жилищно-отбранителната кула (1804 г.), обслужваща минната администрация в Стагира в полуавтономната рударска област Мадемохория на Халкидики18.
За обслужване на османската администрация вероятно била изградена и
жилищно-отбранителната кула в превърнатия след рударските въстания в султански хас Чипровци от новоназначения османския наместник, на мястото и с
каменния материал от разрушената латинска църква като символ на променения икономически и обществен ред19. Вероятно една част от шестте оцелели
За съжаление, точното наименование е трудно проследимо в различните преводи.
Пелтеков, А. Тешово. Второ поправено и допълнено издание. С., 2006; Коняров, Г. Принос към историята на рударството и металургията в България. С., 1953; Георгиев, Г. Старата
железодобивна индустрия в България. С., 1978, с. 135. Друго селище в Мървашко – Горно
Търлис през XV в. например било регистрирано като тимар на манастира Маргарит край
„Йоан Предтеча“, Серес.
17
Николов, Б. Топонимията във Врачанска околия. С., 1997, 258-259.
18 Vacalopoulos, A.E. History оf Macedonia 1354–1833. Thessaloniki, 1973.
19 Чолов, П. Чипровци. С., 1986. Из историята на рударството и металургията в българските
земи през XV–XIX век: по док. на наши и чужди архиви. С., 1993.
15
16

258

4. Бейската кула в Скопие, www.islamska-zaednica.com

до наши дни от общо дванадесет известни в миналото кули в рударския център Кратово също били изградени по образец на по-старите съществуващи
кули с подобна цел – обслужване на многобройната рудна администрация, в
която османският елемент станал преобладаващ след погрома на въстанията
в края на XVII в.20 ; вероятно подобна функция имала и кулата в Етрополе21.
Около 1640 г. в специфичната форма на собственост „тимар като чифлик“,
регистрирана през 1487 г., т.е. поземлено владение срещу невоенна повинност, принадлежаща на писаря Шемси бей и придобита по-късно вероятно от
неговите наследници като „редовен“ чифлик, била изградена кулата, запазена
и днес в землището на с. Леденик, Великотърновско22.
Приблизително по същото време – през 30-те години на XVII в., в Битоля
била изградена Зандан куле от видния дервишки шейх Хаджи Махмуд Ефенди (Кулели Кулелимюфти шейх, Хърка Баба) в притежавания от него чифлик
в покрайнините на града след оттеглянето му от поста на ортодоксален религиозен водач, който я използвал за усамотение и медитация23.
Кирова, Р. Възложители и обитатели на жилищно-отбранителни кули през османския период на Балканите. – В: Богдан Филови. Четения, 2015 (под печат).
21
Пак там.
22
Мутафчиева, В. Към въпроса за чифлиците в Османската империя през XIV–XVII в. –
Исторически преглед, XIV, 1958, № 1, с. 44; Овчаров, Т. Шемшево. В. Търново, 2003, 26-28;
Димитрова, Д. Къща-кула в с. Леденик, Търновски окръг. – В: Проучвания и консервация на
паметниците на културата в България. С., 1974, с. 71.
23
Mihajlovski, R. Op. cit., p. 299. Интересна е съпоставката на прозвището на Хърка Баба „Кулели“ със специфичното понятие в православното отшелничество „стълпник“.
20
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5. Жилищната кула на чорбаджи Мано в с. Граница, Кюстендилско, снимка Р. Кирова

Жилищно-отбранителните кули били щироко разпространени в погранични територии на Османската периферия като стратегически западен серхад и
в изолирани погранични райони като полуостров Мани на Пелопонес. Формалният характер на османската власт и в двете части на ползващия се с полуавтономен статут Мани – съответно северен и южен Мани, бил предпоставка
за съхраняване на подчиняващата се на традиционното право кланова структура, повлияла решително върху цялостния облик и пространствена структура на полуострова, чиито жители практикували пиратство и всеки отделен
клан притежавал собствена жилищно-отбранителна кула с оръдие, църква и
гробище24. Кулата в Пърмет, Албания, е пример за обект, свързан с родовите
вражди. Според османския регистър от 1638 г. двама местни жители дезертирали от военна служба и се укрили от грозящата ги кръвна вендета в кулата,
която обитавали за продължителен период от време25.
Според Х. Крешевлякович натоварените с обезпечаването на сигурността
и за охрана на границите и важните пътища в стратегически важен район на
империята приели исляма представители на местни фамилии Босна и Херцеговина – капетаните имали условен статут на тимариоти и изграждали в своите наследствени феодални имения жилищно-отбранителни кули, характерен
елемент за седалището на всеки капетанлък. Еднаквите като архитектурен
облик сгради служели както за постоянни или сезонни жилища на капетанските фамилии, така и за военно-административни седалища на капетаните.
24
25

Saitas, Y. Mani. Athens, 2001.
Karaiskaj, G. Pese mije vjet fortifikime me Shqiperi. Tirane, 1981.
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Пример за семейно обитавани
кули са трите кули Газиахмедовата, Рюстемпашовата и Сюлейманпашовата, изградени в
края на XVII в. от потомците на
известна босненска капетанска
фамилия в плодородна пустееща земя (мезра) в Бугойно, около които впоследствие се образувало село Оджак. Примери за
капетански военно-административни седалища са обектите в
Бихач, Биела и др. Любопитно е,
че някои от изградените по правило от капетани кули по-късно
били придобити от различни по
социален и религиозен статус
лица – кадията Мехмед Хайриефенди Хомарие придобил от
Мехмед паша Кукавич жилищно-отбранителната кула Бабич
в Осиек до Сараево, а богатата
еврейска фамилия Чолакович
6. Жилищната кула на Ангел войвода в Араповския
манастир, Пловдивско, снимка Р. Кирова
придобила кулата в Бачево26.
Проследяването на усвояването на думата кула, изместила предхождащите я стълп и пирг в общата
балканска езикова рамка е явно доказателство за постепенното усвояване на
заварения архитектурен модел със значимо социално измерение на жилищно-отбранителните кули, архаичен по своя стратегически замисъл в разрез
с централизираната османска военно-ленна доктрина. Разгледаните примери
от Северна Гърция и Атон очертават приемствеността между местната, заварена традиция, белязана от общата православно-византийска рамка и усвояването ѝ от османската власт с особена сила през периода на нейния военен
и обществено-икономически упадък след края на XVII в. и интерпретирането
ѝ чрез прилагането на променените архитектурно-строителни прийоми. Това
усвояване на установения и функциониращ местен модел представлявало
обичайна практика за османската администрация в загубилите специфичен
статут рударски или православни монашески райони.
Жилищно-отбранителните кули били широко застъпен архитектурен феномен в европейските погранични райони на Османската империя, където
по различни причини били съхранени предосманските обществени модели и
традиции – на придобилите привилегии според османското законодателство
26

Кreševljaković, H. Kule i odžaci u Bosni i Hercegovini. – Naše starine, II, 1954, рр. 71-86.
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рударски райони или монашеската република на Атон, но също и погранични райони, където по различни прични се съхранила наследствената аристокрация със запазеното право на унаследяване на поземлена собственост или
клановата обществена структура, подчинена на родовото право, включващо
различни родови вражди.
Наченки на усвояването на предосманските практики са налице в отделни
райони още от попадането им под османска власт, а този процес набира особена сила след упадъка на османската военно-ленна машина в каря на XVII
в. за обслужване на новоназначената администрация в опустошените от въстанията в края на XVII в. рударски райони или разпространението на модела
аграрно имение, защитавано с кула, при развитие на чифликчийството. Любопитни са данните за синкретичното преплитане на заварените монашески
православни практики от дервишките суфи ордени на Балканите, които ще
бъдат предмет на следващи етапи от настоящото изследване. По-нататъшните проучвания на нови преводи на османски данъчни и кадийски документи
биха дали по-детайлен поглед върху очертаната проблематика на съхранение
на жизнеността на специфичния хибриден архаичен архитектурен тип в османската периферия.

REGISTRATION OF THE RESIDENTIAL AND
DEFENSIVE TOWERS IN THE OTTOMAN
CADASTRE
Radosveta Kirova
Tracing the pervasive usage of the word “kula” of Persian origin within the
Balkan languages during the Ottoman rule reveals the absorption in the Ottoman
Balkan periphery of the welded architectural and social model of residential and
defensive towers, confrontational by concept to the centralized military Ottoman
doctrine. The Ottoman Balkan peripheral territories - border areas, privileged
mining settlements or semi-dependent monastic Athonite confederation - used to
preserve due to various reasons different aspects of the existing pre-ottoman social
structure such as hereditary aristocracy and land rights, clans and traditional blood
vendettas.
Diachronic analysis of the specific status of residential and defensive towers,
including the status of the adjacent land and the landowners in social and religious
aspect in the light of the available Ottoman tax and cadi documents discloses the
heterogeneous character of the Ottoman periphery and includes some curious
architectural clues, featuring the syncretic blending of the existing Orthodox with
the later Sufi practices.
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ИМИТАЦИЯТА КАТО МЕТОД ЗА НАМЕСА В
СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ
Климент Иванов

Нов български университет
klivanov@nbu.bg
Резюме: Този текст е опит да се възбуди полемика относно понятието „имитация“ в
архитектурата. В него се прави разграничение между елементарния акт на имитация
в проектирането и архитектурния подход „имитация“ при работа със съществуващи
сгради. Целта е да се преразгледа значението на имитацията, като се проучат реализации от по-ново време и се игнорират едностранчивите исторически предубеждения.
Това ще позволи този метод на архитектурна намеса да бъде анализиран без влияние
от други подобни понятия. В текста имитацията се разглежда в ограничения контекст
на работата със съществуващи сгради. В него тя се явява като един от възможните
подходи за архитектурна намеса. Методът „имитация“ се различава напълно от имитацията при изграждане или проектиране на нови сгради, като в първия случай има
обмислено наподобяване, а във втория – механично възпроизвеждане. Oт тази гледна
точка „имитацията“ има място като творчески подход в архитектурната практика и
значимост като обект на научно изследване.
Ключови думи: Имитация, архитектурна намеса, творчески подход, наподобяване,
възпроизвеждане.

Този текст е опит да се възбуди полемика относно понятието „имитация“
в архитектурата. То остава до голяма степен неясно в съвременната архитектурна теория или се свързва с ограничени, остарели и предубедени разбирания за него. Затова ще започна с определяне на обхвата на понятието,
историята и превода на термините и конкретната територия от науката, в
която то ще се анализира.
Необходимо е да се направи разграничение между елементарния акт на
имитация при изграждане на нови сгради и метода „имитация“ при работата
със съществуващи сгради. В първия случай имаме елементарно механично възпроизвеждане, а във втория – обосновано и обмислено наподобяване.
Имитирането при изграждане на нови обекти се проявява от исторически
и съвременни сгради до цели квартали. Това копиране показва лош вкус и
липса на културно самочувствие. То не заслужава да бъде разглеждано от
науката, а само от институциите за авторско право.
В настоящия текст имитацията се разглежда в ограничения контекст на
работата в заварена архитектурна среда и промените във функциите на сграКлимент Иванов е архитект, който се занимава с проектантска, научна и преподавателска дейност.
През 2000 г. завършва магистратура по архитектура в УАСГ. През 2005 основава проектантското бюро
„Климент Иванов Архитекти“. Бюрото развива активна проектантска дейност и печели редица награди
и първи места на национални и международни конкурси по архитектура и дизайн. През 2006 Климент
Иванов започва преподавателска дейност. През 2014 защитава докторска дисертация в НБУ. Той е главен
асистент и програмен консултант в магистърска програма „Архитектура“ в НБУ.
Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017
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дите като един от възможните подходи за архитектурна намеса. В това ѝ проявление имитацията се анализира по-нататък, като се проучват начините на
прилагането ѝ и ефектът от тях в широк времеви диапазон и без ограничение
в стиловете. При промяна на функциите на сградите ново и старо взаимодействат в архитектурния образ. В зависимост от начина на изявяване на новоизградената част спрямо заварената може да се очертаят три метода за архитектурна намеса – имитация, вписване и контраст1. Разглеждам тук имитацията
именно в ролята ѝ на един от тези три метода на архитектурна намеса. При
архитектурна намеса в съществуващи сгради или среда, когато бъде приложена обосновано, обмислено и премерено, имитацията е пълноценен творчески
подход и има място в архитектурната практика, както и в другите изкуства.
Притежава и значимост като обект за бъдещи научни изследвания.
Понятието „имитация“ е преминало през няколко езика в продължение на
векове и изясняването му само по себе си е сериозен труд. В архитектурната
наука „имитация“ не се използва като научно понятие нито в българския, нито
в английския език. Тя се използва само в отрицателно или пренебрежително
значение, когато трябва да се покаже кражба на архитектурен проект или некадърно използване на елементи от чужд проект или от друг автор. В последните години впечатляващият труд на професор Ингеборг Хостерей допринесе
много за промяна на разбирането и оценяването на това понятие2.
Популярната употреба на думата „имитация“ е със значение: създаване на
нещо, което не е плод на творчество. Според мен това е причината нейната употреба в научната литература в областта на изкуствата съзнателно да се избягва. В
замяна се търси друг термин, най-често привнесен от класическите езици. Такава
дума най-често е „пастѝш“ (pastiche). Тя се използва и в български, но само в
литературата и музиката. Според Оксфордския речник нейното значение е: „1.
Художествена творба в стил, който имитира друга творба, артист или период; 1.1
Художествена творба, която се състои от смесица от елементи, имитиращи разнородни източници“3. Според Тълковния речник на българския език тя обозначава:
„Литературно или музикално произведение, в което се подражава на чужд стил,
маниер“ 4. В английския и двете значения третират творческия аспект на понятието, но второто насочва към „лошата“ му страна – каша, мешавица.
Причината да избера „имитация“, като понятие за обозначаване на метода за архитектурна намеса, вместо „пастѝш“ е оригиналният исторически произход на двете думи. „Пастѝш“ произхожда от латинското “pasta”
през италиански “pasticcio” и означава: „смесено ястие от месо, зеленчуци,
яйца и други добавки“5 – превежда се чудесно като „тюрлюгювеч“. Думата
Иванов, К. Архитектурни проблеми при промени във функциите на сградите. Докторска
дисертация. С., Нов български университет, 2014.
2
Hoesterey, І. Pastiche: Cultural Memory in Art, Film, Literature. Bloomington and Indianapolis:
Indiana University Press, 2001.
3
Oxford Dictionaries: https://en.oxforddictionaries.com/definition/pastiche
4
Речник на българския език. Институт за български език, БАН: http://ibl.bas.bg
5
По Hoesterey, І. Op. cit., p. 1.
1
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„имитация“ произлиза от латинското “imitat” – „оприличавам“, от глагола
“imitari”; свързан с “imago” – „образ“. С латинския си произход от „образ“
тя е безспорно по-подходящ избор за понятие в архитектурата от „пастѝш“
с корена ѝ от „каша“.
Понятието „имитация“ е разнородно и многопластово, но до момента сме
се отнасяли към него предубедено, например: „В наши дни методът на имитацията може да се счита за отхвърлен от архитектурната наука и практика...
имитацията често се счита за признак на недостиг на идеи и дизайнерски
способности у автора“6. Според Хостерей това отношение тръгва от „повратния“ коментар на Фредрик Джеймисън от 1983: „Пастѝшът е като пародията,
правене на странна физиономия, реч на мъртъв език; но той е безлично практикуване на такава мимикрия, без вътрешните мотиви на пародията, с ампутиран импулс за сатира“7, „куха пародия, статуя със слепи очи“8.
Целта на този текст е да преразгледа значението на имитацията, като се
игнорират едностранчивите исторически предубеждения и нагласи, и се
проучат реализации от по-ново време. Това ще позволи този метод да бъде
анализиран без влияние от други подобни понятия и определения. „Методът
на имитацията... не е редно да се отхвърля с лека ръка. Той има своето място
сред набора от методи, които се прилагат за архитектурна намеса в съществуващи сгради, и архитектурната практика по света предлага множество
примери за неговото успешно и пълноценно прилагане.“9
Определям имитацията като метод за архитектурна намеса в съществуваща архитектурна среда, при който проектантите заемат елементи от заварения обект или от други обекти по определен принцип и ги използват в
проекта си. Новопроектираните елементи може да наподобяват, да повтарят
или да интерпретират съществуващи такива като форма, детайл и материал. Често тази стъпка е необходима, за да се направи връзка със заварената
сграда. В определени случаи дори е задължителна, например при реставрация, за да се допълнят липсващи детайли. А понякога е нарочно търсен акт,
за да демонстрира артистична закачка или творческо претворяване. Според
Хостерей „основата на пастѝша е имитация, проявяваща се в определена
степен. Това, което се случва след нея, определя артистичния успех.“10
В моите изследвания определих и описах три прояви на метода „имитация“ при намеса в съществуващи сгради и останки11:
Буквална имитация. Тя е позната още от времето на романтичната реставрация от XVIII и XIX в. Тогава архитектите дострояват и разкрасяват
Иванов, К. Архитектурни намеси при промяна на функцията на сградите. – В: Сборник
научни публикации № 3. С., 2014, с. 41.
7
Hoesterey, І. Op. cit., с. Х.
8
Jameson, F. Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke University
Press. 1991, р. 18.
9
Иванов, К. Цит. съч., с. 131.
10
Hoesterey, І. Op. cit., с. 12.
11
Иванов, К. Цит. съч., с. 126.
6
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историческите сгради с елементи от желаната епоха според собствените им
познания и въображение. При нея на практика е невъзможно различаването
на новото от оригиналната част от сградата. Методът е критикуван от известни критици като Уилям Морис и Джон Ръскин още навремето. Той се
проявява и у нас при реконструирането на комплекс „Старият град“ в Пловдив, когато множество стари къщи са нарочно променени с допълнителни
елементи, за да изглеждат по-красиви и впечатляващи12.
Постмодернистична имитация. Тя е характерна и до голяма степен определяща за стила постмодернизъм от втората половина на XX в. Проектантите
прилагат елементи от други сгради, стилове и епохи, но правят това логически обосновано и съобразно конкретни принципи. Чарлз Дженкс нарича тези
принципи „двойно кодиране“13, а Робърт Вентури – като „нива на значение и
фокусиращи комбинации“14. Архитектурните елементи са нарочно разместени
или завъртени, конструктивните елементи всъщност не са носещи, а декоративните провокират и объркват очакванията на наблюдателя. Този вид имитация
„се нуждае от обяснителен текст, за да бъде напълно разбрана“15.
Творческа имитация. Проучените множество реализирани обекти категорично доказаха, че имитирането може да бъде творчески процес. В тях
архитектите демонстрират творческа зрялост и самоувереност и създават
произведения, които отразяват модерния дух в края на ХХ и началото на
ХХI в. Те стъпват върху дадаизма, постмодернизма и попарта, но не повтаКандулкова, Й. История на опазването на архитектурното наследство в България до Втората
световна война. Докторска дисертация. Ч. 1-2. УАСГ, 2007, с. 151.
13
Jencks, C. The Language of Post-Modern Architecture. New York: Rizzoli, 1981, p. 64.
14
Ventury, R. Complexity and Contradiction in Architecture. New York: Museum of Modern Art.
1977, p. 16.
15
Jencks, C. Op. cit., p. 67.
12
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2. Централна кооперативна банка, снимка Драган Сремац, Климент Иванов

рят техните идеи, а ги използват, за да създадат уникални собствени творби.
А защо не и шедьоври?
Тук ще бъдат разгледани само най-характерните примери, които илюстрират най-пълно изводите от изследванията.
Базиликата „Сен Дени“, град Сен Дени, Франция, Йожен Виоле-льоДюк (ил. 1)
Виоле-льо-Дюк е символ на романтичната реставрация и нейният специфичен начин на намеса в съществуващи сгради и останки от тях. Този
пример присъства в повечето книги и учебници по темата. С него ще илюстрирам най-добре какво разбирам под „буквална имитация“. „Сен Дени“ е
голяма средновековна абатска църква, смятана за първата построена готическа църква. Две кули, различаващи се като архитектура, фланкират западната фасада – северната е с изявен готически стил, а южната е в романски.
Северната кула, значително повредена от гръм, е нарочно „разглобена“ с
идеята някой ден да бъде издигната отново.
Воден от желание да възстанови сградата, Виоле-льо-Дюк предлага
проект, според който северната кула трябва да се изгради отново в (почти)
оригиналния си вид, а южната да бъде разрушена и построена наново като
точно копие на северната в готически стил. Тук са уместни известните думи
на Джон Ръскин от 1849: „реставрацията... е най-тоталното унищожение,
от което една сграда може да пострада: разрушение, след което не могат да
бъдат намерени остатъци; разрушение, придружено от фалшиво пресъздаване на разрушеното“16.
Централна кооперативна банка (днес УниКредит Булбанк), София,
Никола Лазаров, 1914, Георги Фингов и Димо Ничев, 1928 (ил. 2).
16
Ruskin, J. The Seven Lamps of Architecture. Boston: Dana Estes & Company. Retrieved from
Project Gutenberg, 2011, р. 276.
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3. Национална галерия за чуждестранно изкуство, снимка Климент Иванов

Сегашната сграда е изградена през 1914 по проект на Никола Лазаров.
През 1928 е значително разширена и надстроена по проект на Георги Фингов и Димо Ничев, получава и нов купол. При разширенията е приобщена
съседната сграда – разрушен е мансардният етаж и е заменен с нови два
етажа. Част от предишната украса е премахната, а новата е опростена и олекотена поради появили се проблеми с конструкцията. При многобройните
преустройства е запазен съществуващият корниз – единственият елемент,
по който до известна степен може да се прочете формата и големината на
предишната сграда.
Сградата е типичен пример за буквална имитация. При нея са използвани обемни и композиционни форми от предишните сгради и от техния стил.
Украсителните елементи също подражават или наготово заемат мотиви и
форми от старата сграда и епохата. Материалите и цветът са абсолютно еднакви с предишните. А в своя статия Никола Лазаров се възмущава, че при
следващите намеси новата декорация не наподобява достатъчно съществуващата и при сградата липсва необходимата „внушителна монументалност“17.
Сградата носи следите на множество различни преустройства от плеяда известни архитекти, работили по нея през дългия ѝ живот. Така тя по-скоро
трябва да бъде оприличена не на пастиш, а на палимпсест.
Национална галерия за чуждестранно изкуство (днес Национална
галерия „Квадрат 500“), София, Фридрих Швамбергер, 1883, Никола Николов, 1985 (ил. 3).
Едно от първите представителни здания след Освобождението е Държавната печатница, силно разрушена от войната и останала невъзстановена. През
80-те години е адаптирана в Национална галерия за чуждестранно изкуство.
Стоилова, Л. Зданието на Централна кооперативна банка в София. – София за нас,
07.09.2012: http://sofiazanas.blogspot.com/2012/07/p-p.html

17
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4. Крилото „Сейнзбъри“, снимка Рори Хайд

Днес е главната сграда от комплекса Национална галерия „Квадрат 500“.
Архитектът запазва заварените части и композиционната схема, но ги
интерпретира и създава ново обемно и фасадно решение. Той не реставрира
сградата, а я разширява и надстроява с един етаж, разположен над корниза.
Намесата е безспорна имитация, класически пример за пастиш. Новоизградените тела и покриви допълват и повтарят съществуващите, като наподобяват стила на оригиналната сграда. Украсителните елементи са заети от
самата сграда и други от същата епоха и стил.
Решението е критикувано като елементарно копиране без творчество, а
авторът е обвиняван в „буквализъм“ и „създаване на псевдооригинал“18. Едновремешните критици явно определят намесата като буквална имитация от
XVIII и XIX в. Смятам обаче, че тя е пример за постмодернистична имитация – характерните двоен смисъл и скрито значение са налице. Покривът е
мансарден в стила на онази епоха, но всъщност е стъклен. Новият етаж има
отвори в ритъма и стила на сградата, но всъщност те не са прозорци, а слепи
ниши, защото има горно осветление. Антон Гугов също определя намесата
като израз на „постмодерното разбиране за контекстуална архитектура от
80-те години“ и я нарича „реплика на печатницата, без да я наподобява“19.
Проявлението на постмодернизма не е толкова изявено, както в примерите от западните страни, но трябва да се отчете времето, когато се проектира сградата – периодът е социализъм, идеологически зададеният стил е
социалистически реализъм. Поради това тук не можем да видим полегнали
колони, висящи капители и цветни дограми. Но уверено може да се твърди,
Булев, Т. „Границы“ контекстуальной архитектуры в современной болгарской практике. –
Architecture and Society, 1987, № 6, с. 193.
19
Гугов, А. За фасадата в българската архитектура през втората половина на XX век. С., 2013,
с. 157.
18
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5. Фасадно обновяване – Белзигерщрасе, снимка Михаел Хайнрих, „Хилд унд К архитектур“

че при съществуващите условия Никола Николов е успял да постигне максимално възможното проявление на модерните за тогавашното време идеи.
Крилото „Сейнзбъри“ на Националната галерия, Лондон, Робърт Вентури и Дениз Скот Браун, 1985 (ил. 4).
Сградата е разширение на Националната галерия. Премираният проект
на международен конкурс не се харесва на принца на Уелс и резултатите са
отменени. Новият проект е възложен на Вентури и Скот Браун. Новият обем
е отделен от сградата на Националната галерия с широк прорез. Връзката
между двете сгради е решена чрез цилиндрично тяло, наподобяващо тока,
която „закопчава“ сградите една за друга.
По фасадата към площада са имитирани класицистичните детайли от
камък на Националната галерия до нея. Копирани са колоните и пиластрите, които всъщност са фалшиви и неносещи. Пиластрите са разположени на
уж случаен принцип, но сякаш за да подчертаят заемката, се сгъстяват към
Националната галерия. Прозорците също копират тези на галерията, но са
зазидани, „слепи“, като това е показано съвсем демонстративно, без дори
да са оставени ниши в тях. Каменната фасада е поставена пред стъклена
окачена фасада с тъмно стъкло, на фона на която тя изглежда като театрален декор. Другите фасади копират материалите и елементите на околните
сгради по другите улици. Появяват се видима тухлена зидария и каменни
цокли. Фасадите отразяват като огледало отсрещните сгради в стремеж да
не нарушат характерната визия и излъчването на улиците. Дженкс нарича
това „радикален еклектизъм“ и „градски език, говорещ с различни гласове...
в зависимост от контекста“20.
Сградата е типичен пример за постмодернистична имитация. Новоизградените части откровено имитират Националната галерия като форми, деко20

Jencks, C. Contextual Counterpoint in Architecture. – Log 24 (Winter/Spring), 2012, p. 78.
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6. Хотел „Фуке’с Бариер“, снимка Руи Сантош, Ягер Янсен

ративни елементи и материали. Но го правят по типичен постмодернистичен начин – с идея, замисъл и закачка. Тя е като построено олицетворение на
идеите на един от създателите и най-ярки представители на стила.
Фасадно обновяване – Белзигерщрасе, Берлин, „Хилд унд К архитектур“, 1999 (ил. 5).
Сградата е от периода „Грюндерцайт“, който бележи бурното икономическо разрастване на страната в края на XIX в. Фасадата с богата орнаментна украса пострадва силно по време на Втората световна война и е заменена
с груба мазилка. Тя достига до наши дни в окаяно състояние. Собствениците имат намерение да възстановят буквално предишната украса, подобна на
запазените съседни сгради. Но за щастие, архитектите успяват да отклонят
това желание „по очевидни причини“21 и предлагат вместо него съвременно
решение за декорация на сградата.
Те използват запазените чертежи на фасадите като основа за новата украса.
Оригиналните чертежи в мащаб 1:100 са сканирани и увеличени до мащаб 1:1,
а после са насложени върху стените на съществуващата сграда и пресъздадени
като контурен релеф. „Прожектирането“ на чертежите върху фасадите се превръща във водещ мотив при възстановяването. Разминаванията между чертежите и
сградата, породени от увеличаването на чертежите и от промените по време на
строителството, са оставени нарочно непроменени. Дори и хвърлените сенки по
чертежите също са показани в релеф. За изпълнението е произведен шаблон, който точно пресъздава старите архитектурни чертежи. Частите на шаблона са закрепени за стените и между тях е положен дебел слой мазилка. След като те се изваждат, се открива новата украса под формата на вдлъбнати контури в мазилката.
Така архитектурните чертежи на оригиналния проект оживяват отново
Hild und K. Fassadensanierung Belzigerstrasse. Hild und K Architektur, 04 10, 2016: http://
www.hildundk.de/project/fassade-belzigerstrasse/3/

21
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върху фасадите на сградата, построена по тях. Възстановяването не е буквално копиране на предишната визия и украса, което, както знаем, невинаги
успява да предаде усещане за автентичност на реставрацията. То е нова интерпретация на реставрацията в духа на творческата имитация. Самите проектанти казват, че проектът „заема позиция между историческата реконструкция и свободната композиция“22. Тук виждаме и нов подход за осъществяване
на реставрацията като процес – резултат от съчетаване на технология и творчество и „по този начин архитектите успяват да приложат идеята за реконструиране на исторически фасади чрез използване на модерна технология“23.
Хотел „Фуке’с Бариер“, Париж, Едуар Франсоа, 1999–2006 (ил. 6).
Хотел „Фуке’с Бариер“ е луксозен петзвезден хотел – един от седемте
хотели дворци в Париж в най-престижния му и скъп район „Златен три
ъгълник“. Хотелската верига придобива почти цял градски блок със седем
сгради, повечето от периода Осман, а други от по-ново време. Задачата е да
се намери начин да се обединят различните заварени сгради в цялостен и
въздействащ архитектурен образ. Това трябва да бъде направено в изключително сложния и чувствителен исторически градски контекст.
Едуар Франсоа решава задачата чрез новаторски и нестандартен подход,
наречен от него „отливка и пробив” (moulé-troué)24. Той прави шаблони от
фасадите на съседните сгради и облича новите и компрометираните стари
части в бетонни отливки от тези шаблони, монтирани като окачена обшивка.
Така се получава „истинска“ Османова сграда изцяло от бетон. Обвивката
обгръща новите намеси в комплекса и визуално ги обединява и приобщава
към околната архитектурна застройка. Бетонната черупка е и фон, старинен
декор, върху който се разиграва модерният танц на новите прозорци на сградата, решени като стъклени правоъгълници. Те нарочно не са съобразени
с формите на старите сгради от шаблоните, а се разполагат според изискванията на новите разпределения на етажите. Правоъгълниците се оказват
провокативният елемент от проекта и биват оприличени от някои автори на
телевизори25, а от други – на стъклени аквариуми26.
При този обект архитектът с безспорен постмодернистичен замах директно копира „строителния код“27 на фасадите на съседните сгради в стил
Осман, но го използва като фон, а не като основна идея на проекта. Чарлз
Дженкс говори за него с противоречиво възхищение и го нарича: „найрисковата версия на постмодернистичен контекстуализъм... реализиран
Ibid.
Anon. Fassadensanierung in Berlin / Façade Refurbishment in Berlin, Detail (7). 1999, p. 1196.
24
François, E. Hôtel Fouquet’s Barrière. www.edouardfrancois.com: http://www.edouardfrancois.
com/projets/hotels-resorts/details/article/145/hotel-fouquets-barriere/#.WAxk0clcM30
25
Jencks, С. Contextual Counterpoint. AD (Architectural Design), 2011, N 213, September/
October.
26
Architonic. Fouquet’s Barrière. Architonic, 04.2016: https://www.architonic.com/en/project/
edouard-francois-architecte-fouquet-s-barriere/5100154
27
Jencks, С. Op. cit., 2011, p. 66.
22
23
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брилянтно“28. Това обаче не е механична имитация, породена от творческа
импотентност, а дързък артистичен експеримент, роден от богато въображение. „Чрез тази дръзка архитектурна алхимия, той ни кара да видим миналото с нови очи“29. Намесата е с фантазия, замах и чувство за хумор – прекрасен пример за творческа имитация.
На базата на разгледаните дотук примери може да се направят изводи за
видовете заемки на елементи и идеи от други архитектурни обекти и техните източници: заемане от същата сграда, от съседните сгради, от стила на
избран исторически период.
Заемането от същата сграда е най-често срещано. Една от причините е,
че то се осъществява най-лесно, защото оригиналът е на разположение и
не се налагат допълнителни проучвания. Друга причина е, че този тип заемане най-лесно се „оправдава“, което често довежда до елементарни проектантски решения и недобри резултати. Заемането от съседните сгради се
извършва предимно от комплекса или квартала, в който е обектът. Макар и
подобно на предишното, то може да бъде обосновано с опит да се постигне
единно въздействие на целия комплекс, да не се нарушава характерът на
квартала или пък с желание за вписване в контекста. При заемки от стила
на избран исторически период срещаме най-често опит за вписване в контекста или за пресъздаване на духа на дадена епоха, като не е задължително
това да е стилът на квартала. Някои колеги отхвърлят идеята да се проектират обекти, които не са със съвременна архитектура. Но когато това бъде
направено обосновано, с мярка и с талант, резултатът може да бъде на необходимата висота.
Елементите, които се заемат, също имат значение за начина, по който се
осъществява методът на имитацията при работа със съществуващи сгради.
Елементите, които се заемат, могат да бъдат цели обемни форми, украсителни (декоративни) елементи или строителни и довършителни материали.
Целите обемни форми представляват едри архитектурни форми – кули,
покриви, еркери, балкони и капандури; също така колони, корнизи, стълбища; а освен това и характерни отвори и прозорци. Украсителните елементи са дребни елементи и детайли – включват пиластри, конзоли, капители,
фризове, орнаменти и украси. Строителните и довършителните материали
може да са от конкретна сграда или такива, характерни за даден исторически период или архитектурен стил. Те се характеризират по форма – на
камъните, на тухлите, на настилката, на облицовката, и по вид – зидария,
мазилка, облицовка, керемиди. Различните комбинации от тези елементи
предоставят пъстра палитра от възможности за реализиране на архитектурни идеи и решения, използващи имитация.
Методът на имитацията може да бъде новаторски и нестандартен метод
за намеса в съществуващи сгради, в исторически контекст и при промяна на
Ibid.
Slessor, C. 2007 November: Hotel Fouquet by Édouard François (Paris, France). – The
Architectural Review, 2.03.2012, p. 36.
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функциите на сградите. Като такъв той разкрива поле за множество въпроси
и търсения. Имитацията не се очаква да дава решения, но може да показва
посока. Тя не трябва да се разглежда като универсално приложимо решение,
а като генератор на нови идеи за бъдещето на подобни интервенции.
В наши дни проектантите разполагат със свободата да избират кой подход да използват за намеса при съществуващи сгради и останки от тях. Те
обаче трябва да бъдат готови да понесат съответната критика за начина, по
който са използвали конкретния подход.

IMITATION AS A METHOD OF INTERVENTION
IN EXISTING BUILDINGS
Kliment Ivanov

New Bulgarian University

This paper seeks to stir up a dispute about the term ‘imitation’ in architecture. It
draws a distinction between the simple act of imitation in designing and ‘imitation’
as an architectural approach to the work on existing buildings. The text seeks to
revise the meaning of imitation through studying recent realisations and ignoring
one-sided historical preconceptions. That allows this method of architectural
intervention to be treated without being influenced by other similar terms.
Imitation here is confined strictly to the narrow context of the work on exiting
buildings, where imitation is a possible approach to architectural intervention.
The method of imitation is completely different from imitation in designing new
buildings, as the former is a pre-planned semblance while the latter is automatic
replicating. From this vantage point, ‘imitation’ is a creative approach in its own
right in architectural practice and a significant subject of research.
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ТЕМАТА ЗА РИСУНКАТА В СЪЧИНЕНИЕТО
НА ВАЗАРИ „ЖИЗНЕОПИСАНИЯ НА НАЙЗНАМЕНИТИТЕ АРХИТЕКТИ, ЖИВОПИСЦИ
И СКУЛПТОРИ В ИТАЛИЯ ОТ ЧИМАБУЕ ДО
НАШИ ДНИ“
Бисер Дамянов

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
biser.dam@abv.bg
Резюме: Предмет на разглеждане в работа са въпросите на рисунката, които Вазари
разработва в своето известно съчинение „Жизнеописания на най-знаменитите архитекти, живописци и скулптори в Италия от Чимабуе до наши дни“. Във второто преработено и допълнено издание от 1568 г. Вазари включва и очерк с название „Въвеждане в
трите изкуства на рисунката“. Коментирайки въпросите на рисунката и нейното място
в изкуствата, Вазари разработва основите на теорията на рисунката и обосновава някои
ключови тези: рисунката е основа на живописта, скулптурата и архитектурата; рисунката е начин на опознаване на природата, път към познанието на формата на предметите;
владеенето на рисунката от художника е особено важно за творческите му постижения
в изкуството; художникът задължително трябва да овладее рисунката, което изисква
много дълга практика, включително и рисуване по натура.
Ключови думи: изкуство на рисунката, архитектура, скулптура, живопис, замисъл,
рисуване от натура, обучение по рисуване, теория на рисунката

През 1550 г. Джорджо Вазари (1511–1574) издава прочутото си съчинение „Жизнеописание на най-знаменитите живописци, ваятели и строители“. През 1568 излиза второто, значително преработено и допълнено издание. Книгата на Вазари от 1550 г. е с посвещение на великия херцог Козимо
I Медичи. Тя се състои от два тома в обем 992 сраници. Това издание се
превръща в своеобразен манифест на основаната през 1563 г. Академия във
Флоренция (Accademia delle Arti del Disegno).
Второто издание, значително преработено и допълнено, се появява през
1568 г. във Венеция, издател е Якопо Джунти. То е в три тома с общ обем от
1012 страници. Заглавието на книгата е леко променено: сега към жизнеописанията е добавено „допълнени с портрети на художници и с добавени жизнеописания на живи и починали художници от 1550 до 1567 г.“. В новото
издание Вазари включва и очерк с название „Въвеждане в трите изкуства на
рисунката“, тъй като според него художественото творчество изисква задъБисер Дамянов е завършил НХА през 1982 г. Член е на СБХ от 1984 г. Той е професор в ПУ „П. Хилендарски“ и ръководител на катедра „Естетическо възпитание“. През периода 2003–2005 е председател
на Дружеството на пловдивските художници. Автор на множество научни статии и студии. Автор е на
10 книги в областта на изобразителното изкуство и съавтор на учебници. В артистичната си дейност се
занимава с графика, живопис и графичен дизайн.

Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017
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лбочено изучаване на занаята.
Второто издание на съчинението на Вазари започва с обширно предисловие, в което той обяснява защо се е заел с този труд. Следва дълго въведение,
в което в три части се разглеждат трите изкуства: архитектура, скулптура и
живопис. Всяка от тези части включва поредица от глави, първите от които
са посветени на формулировката на теоретични проблеми, докато следващите – на въпросите на техниката и практиката.
Въведението представлява „уникално явление в италианската литература по изкуство; благодарение на него историците на Възраждането получили безценни сведения за „практиката“ на изкуството в Италия“1. Тук Вазари
описва основните изкуства, без да отделя внимание на „малките изкуства“,
с някои изключения: в раздела за скулптура той отделя малко внимение на
медалиерното изкуство и камеята, в раздела за архитектура пише за мозайката, а в раздела за живопис – за позлатяването и инкрустацията. Накрая на
въведението Вазари накратко разглежда ювелирното изкуство и гравюрата
на дърво. Така в труда си Вазари отделя „големите“ от „малките изкуства“,
които са механични, следователно „сервилни“, служещи или приложни.
След всестранното въведение следват жизнеописания на художниците –
последователност от биографични очерци. Жизнеописанията са изпълнени
с факти от живота на художниците, оценки, любопитни случки и описания
на произведенията на майсторите. Вазари се стреми да опише личността
на художника с всякакви средства, включително и с похвати на античната
реторика. Той допуска множество неточности, дори на места включва и измислици.
Съчинението на Вазари е всеобхватно. В него изобразителното изкуство
и архитектурата са изследвани от позицията на историята, философията,
технологията и методиката. Вазари пръв успява да обедини достиженията
на всичките си предшественици по отношение на изследванията на изкуството. Авторът ползва множество източници, разкази на очевидци, свои
собствени впечатления, както и богатата си кореспонденция, която е водил.
Важен източник за Вазари е собствената му колекция, състояща се от множество произведения на художници. Особено важна част от колекцията е
сбирката от рисунки, направени от самия Вазари по работи на италиански
майстори. Колекцията, озаглавена „Книга на рисунките“ (Libro de’disegni),
се смята, че включвала между осем и дванадесет тома.
Съчинението на Вазари е коментирано многократно. То безспорно е изключително ценно, тъй като представлява първият изкуствоведски труд,
първата история на изкуството на Италия, един от основните източници за
художниците и техните произведения от Възраждането. Според Борис Випер историята на изкуството на Вазари е история на откритията, на новостите2. Други коментатори на Вазари са по-критични. Според Жермен Базен
Базен, Ж. История истории искусства: от Вазари до наших дней. Москва, 1995, с. 33.
Виппер, Б. История европейского искусствознания. От Античности до кoнца XVIII века.
Москва, 1963, с. 89.
1
2
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1. Вазари, титулна
страница на първото
издание от 1650 г.

Вазари „не е писал история на изкуството, а по-скоро роман по историята
на изкуството“3.
Вазари обединява архитектурата, живописта и скулптурата под едно начало – на рисунката. Обединяването е заявено още в заглавието: „Въведение
на месер Джорджо Вазари, аретински живописец, към трите изкуства на
рисунката, а именно: архитектурата, живописта и скулптурата за архитектура“. Накрая на XXI глава от въведението Вазари изтъква важно основание:
„Ние виждаме, че всички тези способи и умни изкуства водят своя произход
от рисунката, която по необходимост трябва да стои начело на всичките: ако
3

Базен, Ж. Цит. съч., с. 35.
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нея я е нямало, нямало е да има нищо“.
Обединяването на трите изкуства под едно начало има важно значение.
То дава възможност архитектурата, живописта и скулптурата да се осмислят по нов начин и да заявят себе си като „свободни изкуства“, а не като
„механични изкуства“, и така да утвърдят високия си статус и обществената
си значимост. Обединяването е особено важно и за рисуването, тъй като
позволява да се оцени ролята на рисунката в творческия процес и нейното
значение за обучението. Уменията да се анализира, съпоставя, да се работи
с въображението, да се съчинява и композира са важни както за архитекта,
така – и за художника. Те не са по-маловажни от техническото майсторство.
Всички тези умения се проявяват и в рисуването. И благодарение на рисунката много художници са създали „свръхчовешки произведения“.
Понятието „изкуство на рисунката“ е обосновано частично в първия
труд на Вазари, излязъл през 1550 г. Много по-пълна обосновка то получава
във второто издание (1568) на книгата. Тук Вазари подчертава значението
на рисунката още в началото на дългото въведение, където пише за творчеството на Андрея Орканя. Там той пише как Орканя, в желанието да се
обогати с идеи, за да рисува истории (сюжетни композиции), се отдава с
такова усърдие на изучаване на рисунката, че я овладява „всестранно“, опирайки се на натурата. Орканя, пише по-нататък Вазари, в своите фрески на
тема Страшният съд, които изписва в Кампо Санто в Пиза и „Санта Кроче“
във Флоренция, е работил с „най-добрите рисунки“ и е използвал портрети,
които е рисувал от натура. По-нататък в съчинението за жизнеописанията
на художниците той подчертава майсторството на отделни художници в областта на рисунката и отделя една категория като Микеланжело, Рафаело,
Бачо Бандинели и др. като майстори на рисунката.
Встъплението към жизнеописанията Вазари започва с коментар за произхода на изкуствата на рисунката чрез своеобразна интерпретация на библейския разказ за сътворението. Нито египтяните, нито халдеите са изобретили рисунката, пише Вазари. Тя съществува изначално, тъй като самата
идея на Бог за творението му има вид на рисунка. Поради това и изкуствата
на рисунката имат божествен произход, тъй като Бог първи ги е създал.
„Господ, създавайки огромното тяло на света и украсявайки небето с
най-ясните светила, се спуснал чрез разума по-долу към прозрачния въздух
и твърдта на земята и създавайки човека, показал, заедно с красотата на
изобретените от него неща, също и първоначалната форма на скулптурата и
живописта... Всъщност първият модел, от който е възникнало първото изображение на човека, е бил голямо парче глина...“4
Въпросите на рисунката Вазари развива основно в раздела за живописта,
на която посвещава трета част от въведението, където в първите две глави
определя какво е рисунка и описва типове рисунки.
Глава I от раздела за живописта е озаглавена „За това какво е рисунка,
Вазари, Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Москва,
2008, 62-63.
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как се изпълнява и по какви признаци се разпознава произведението на живописта, а също за съчиняването на истории“. Вазари започва тази част с
формулировка на рисунката: „Тъй като рисунката – баща на трите изкуства:
архитектура, скулптура и живопис, – произтича от ръзсъдъка, тя извлича
общо понятие от много неща, подобна е на формата или на идеята на всички
природни създания, следва, че рисунката познава съразмерността на цялото
с неговите части и частите помежду им и с цялото, не само в човешките
тела и в животните, но и в растенията, а също и в постройките, скулптурите и картините. И тъй като от това познание се ражда определено понятие
и съждение, така че в ума се образува нещо, което, по-късно, изразено с
ръка, се нарича рисунка, то може да се заключи, че рисунката не е нищо
друго, освен видимо изражение и изясняване на понятието (подч. Б.Д.), което съществува в душата, което човек си е представил в ума си и което се е
създало в идеята.“5
В цитирания текст Вазари е смесил няколко различни аспекта на рисуването:
Първо, Вазари е подчертал познавателното значение на рисунката. Рисуването е дейност, чрез която художникът изучава нещата от света.
Рисуването от натура се основава на наблюдението на тази натура, което
е пътят на усвояването на знанията за видимите свойства на предметите.
Чрез рисуването се „извлича общо понятие на много неща“. Рисуването,
основано на наблюдението на предмета, дава възможност художникът да
анализира предмета, да разбере частите му и тяхната взаимовръзка: „рисунката познава съразмерността на цялото с частите и частите помежду им и с
цялото“.
Второ, Вазари говори за рисунката в смисъл на замисъл. Началото на
рисунката е още в замисъла на художника. Рисунката се появява първо в
ума, след което може да се говори за графичния ѝ израз върху хартия, стена,
платно и т.н. Рисунката е видимото изражение на замисъла, който е изяснен
с помощта на рисунката. За разлика от средновековните художници, които
работят основно с образци, ренесансовите художници работят по собствен
замисъл, който трябва да изкристализира чрез техните знания и въображение. Заедно с рисунка (disegno) почти навсякъде в съчинението на Вазари
фигурира и понятието инвенция (invenzione) или измислица, който е вторият необходим компонент на първокласното изкуство6.
Трето, Вазари говори не просто за рисунката, а за рисунката като изкуство, за което се изисква продължителен опит в рисуването. Още Ченини
говори за необходимостта от дългата практика в рисуването. Вазари обаче
свързва рисувателния опит с нивото на изкуството, което майсторът създава: „Но, както и да е, на рисуването е необходимо да извлича замисъла за
нещо от съждението, за да може ръката, благодарение на многогодишния си
5
6

Пак там.
Виппер, Б. Цит. съч., с. 91.
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опит и упражняване, да умее леко и правилно да рисува и изразява всякакво
нещо, създадено от природата, било то с перо, стилус, въглен, или с друг
материал; или, когато понятието излезе от разсъдъка, очистено и проверено
от съждението, то ръката, упражнявала се години в рисуване (подч. Б.Д.),
едновременно намира както съвършенството и превъзходството на изкуството, така и знанията на художника.“7
Тук Вазари е отбелязал нещо много съществено: понятието излиза от
разсъдъка „изчистено“, „проверено от съждението“. Не става въпрос просто за понятието за обекта, а за изобразително решение, което е плод на
„разсъдъка“. Днес бихме го нарекли осмисляне на начина на изобразяване
на обекта или как той да се нарисува. Художникът, дори добре да познава
обекта, няма да може правилно да го нарисува, ако не осмисли как да го нарисува.
Но изобразителното решение е възможно само на основа на уменията на
ръката, упражнявана в рисуване години наред. Рисуването не изисква просто тренировка, а продължителни занимания в тази практика, чрез която е
важно да се овладее и работата с различни материали като перо, въглен и
др. Важно е не само да се владее материалът, а с него да се рисува „леко“ и
„правилно“. Двете думи означават два отделни критерия при оценяване на
рисунката. „Правилно“ се отнася до приликата с обекта на рисуване. Когато
рисуващият е овладял техниката на рисуване, той рисува „леко“.
Рисунката е важна както за живописеца, така и за скулптора и за архитекта, тъй като всеки от тях я прилага в своята дейност. Не всеки обаче може да
рисува. „И тъй като някои скулптори не притежават голям опит в линиите и
контурите, то те така и не умеят да рисуват на хартия“, което компенсират в
създаване на пластичните ескизи от восък и глина. Но рисуването е важно
не само за живописеца. То е необходимо на скулптора и архитекта, които
работят основно с линия и създават контурни образи. Всички майстори –
живописци, скулптори и архитекти, трябва да умеят да работят с контур.
В живописта контурите очертават всяка фигура. Скулпторът прилага контурната рисунка, като изобразява предмета от няколко гледни точки. Всеки,
който овладее правилно да рисува с контур формата на предметите, заключава Вазари, ще преуспее в своето изкуство.
Рисунката трябва да се овладее, което изисква продължително рисуване:
„И трябва много добре да се запомни, че опитът, придобит чрез многогодишни упражнения в рисуването, е истински факел на рисунката, гаранция
за големи постижения“. Какъв е пътят за овладяване на рисунката?
Обучението по рисуване се осъществява в художествените ателиета или
в академиите, които се откриват в отделни градове в Италия. Вазари описва
системата на работа: усвояването на рисуването изисква първо, упражняване в рисуване на релефи от мрамор или от камък, както и антични скулптури
и мулажи, отлети от натура. Второ, след като ученикът придобие необхо7
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димия опит, той преминава към рисуване по натура. Рисунката не може да
бъде добра без постоянно упражняване на рисуване на различни предмети
от натура, както и изучаване на картините на големите майстори. Най-добри
за рисуване са живата мъжка и женска гола фигура. Те дават възможност да
се изучат мускулите и формите на човешкото тяло. На основа на усвоения
опит от рисуването по натура на човешката фигура, може свободно да се
рисува по въображение.
В глава II, озаглавена „За скиците, рисунките, картоните и правилата на
перспективата и за това как се изпълняват и за какво се ползват в живописта“, Вазари разглежда основните типове рисунки.
„Тези, които едва се нахвърлят с перо или с нещо друго, се наричат скици... Тези, при които първоначалните линии обрисуват всичко в кръг, се
наричат профили, очертания или контури. Всички тези профили, както ги
наричаме, служат на архитекта, на скулптора и на живописеца, но основно
– за архитектурата, защото рисунката при нея се състои само от линии. В
скулптурата рисунката се прилага предимно в контури, тъй като скулпторът,
ползвайки ги за всяка точка на зрение, рисува тази част (от предмета), която
му се харесва или която възнамерява да изпълнява от всички страни... В
живописта контурите служат в много отношения, особено за очертаването
на отделните фигури.“8
Всеки, заключава Вазари, който разбира от тези линии и добре се ползва
от очертанията, на основа на опита и правилното им прилагане „ще постигне първо място в своето изкуство“.
Вазари дава сведения и за техниките на рисуване. Рисунките най-често
се изпълняват със сангин или с въглен. Рисува се също само с перо, което
„е трудно, но показва голямо майсторство“. Много разпространена техника,
която описва Вазари, е рисуването на цветна харатия, на която с лави и белило се разработва светлосянка: „Други рисунки се нанасят със светлосянка на цветна хартия, служеща за среден тон, и с перо се правят очертания,
контури или профили, след което от туш и голямо количество вода се прави
нежна боя, с която се покрива и засенчва рисунката, след което на нея с
тънка четка, потопена в белило, се нанасят бликове... Този способ е много
живописен и най-добре показва колорита.“9
Ранната академична теория на рисунката, изложена от Вазари в неговото съчинение, е преди всичко разговор за занаята в практически план, за
основите на занаята и изискванията за овладяването му. Вазари представя
сведения за практиката на трите изкуства, без да навлиза навътре по въпроси на естетиката, с които ще се занимават теоретиците след него. Занаятът
има важно значение, но освен на занаята, изкуството се основава на мисленето и въображението, на съждението и фантазията. За усъвършенстване на
своето изкуство художниците трябва, наред с техническите умения, да раз8
9
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виват умения да мислят, да наблюдават, да съпоставят, да развиват въображението си. Защото изкуството, и в частност рисуването, е освен техника, и
интелектуален процес.
Коментирайки въпросите на рисунката и нейното място в изкуствата, Вазари разработва основите на теорията на рисунката и обосновава важни основни тези: рисунката е основа на живописта, скулптурата и архитектурата
чрез нейното място в творческия процес на художника, скулптора и архитекта. Обединяването на архитектурата с живописта и скулптурата под едно
начало – на рисунката, дава възможност трите изкуства да се осмислят по
нов начин и да заявят себе си като „свободни“, а не „механични изкуства“, и
така да утвърдят високия си статус и обществена значимост.
Рисунката е начин на опознаване на природата, път към познанието на
формата на предметите. Владеенето на рисунката от художника е особено
важно за творческите му постижения в изкуството, особено в живописта,
където рисунка и колорит се превръщат в два основни критерия за оценка на
художественото майсторство. Художникът задължително трябва да овладее
рисунката, което изисква много дълга практика, включително и рисуване по
натура. Рисуването от натура е важно, защото по този начин художникът ще
овладее рисуването по памет на всяка фигура и във всяко положение.

THE SUBJECT OF DRAWING IN VASARI’S “THE
LIVES OF THE MOST EXCELLENT PAINTERS,
SCULPTORS, AND ARCHITECTS, FROM
CIMABUE TO OUR TIMES”
Biser Damianov
Plovdiv University

The paper deals with the issues of drawing, which Vasari developed in his The
Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors, and Architects, from Cimabue
to Our Times. In his second revised and enlarged edition of 1568, Vasari in his
introduction to the three arts of drawing commented on draughtsmanship and
the role of drawing in arts, Vasari developed a basis for the theory of drawing
and gave some central theses: ‘father of our three arts, architecture, sculpture,
and painting’ drawing ‘extracts from many things an universal judgment,
like a form or an idea of all the things in nature, who is most specific in her
measurements’; draughtsmanship is essential to an artist’s creative achievements
in art; draughtsmanship takes a very long time to practice, including drawing
from life.
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„ВЪРХУ АРХИТЕКТУРАТА“ НА ВИТРУВИЙ –
ПРЕПИСИ, ПРЕВОДИ, ЦИТАТИ
Димитрина Попова

Институт за изследване на изкуствата
d_popova@hotmail.com
Резюме: Витрувий е римски архитект, за когото се знае малко, но когато се споменава,
се има предвид античен текст, наречен „Върху архитектурата“ или „Десет книги върху
архитектурата“. Вероятно е създаден поетапно от около 27 година пр.н.е. в продължение на няколко години. Античният текст не стига до наши дни в оригинал, а чрез
преписи от Средновековието, като най-старият, известен като Харлеанския препис с
номер 2767, е датиран от VIII в. и се намира в Британския музей в Лондон. В статията
проследявам иконизирането на Витрувий през XVI в. в Италия и рефлексиите през
1980-те години в България. Необходимостите на съответната епоха – Ренесанс и социализъм – се проектират върху легендата от миналото, която не се използва като исторически извор, а за създаване на сценарии, които удобно свързват античния автор със
съвременни архитектурни феномени, за да докажат тяхната непреходност и вярност,
защото е било така времето на легендата преди 2000 години.
Ключови думи: Витрувий, древни текстове, древна архитектура, ръкописи, превод,
Ренесанс, социализъм

Въведение
Тезата, която защитавам, е, че когато се цитира името Витрувий, зад него
не стои един текст. Въпреки общите архитектурни теми, структурирани в десет книги, чийто автор е римският архитект, в преписите и преводите, когато
се стигне до цитирания на конкретни изречения, значението в детайлите е
различно. Всеки препис и превод отмества смисъла на оригинала от Античността. Промените са подчинени на историческия контекст – повлияни са от
политически и културни обстоятелства, така всяко време произвежда своя
Витрувий.
В статията разглеждам подбор от преводи, преписи и цитирания, за да се
проследи връзката им, наслагванията, които авторите им правят и влиянията
на промените върху последвалите копия. През 1967 Карол Крински1 публикува пълен опис на наличните в нашето съвремие 78 преписа на Витрувий.
За изследването съм избрала най-стария препис, както и някои от копията му,
които отвеждат до Ренесанса в Италия през ХV и XVI в.. В проучването (фиг.
Krinsky, C.H. Seventy-eight Vitruvius Manuscripts. – Journal of the Warburg and Courtauld
Institutes, 1967, N 30, рр. 36-70.
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1), колкото по-близо сме до наши дни, толкова повече географският обхват
на копията и цитиранията на текста на Витрувий се стеснява, защото броят
на разклоненията в преписи, преводи и цитирания се разраства. В България
се основавам на публикации в списание „Архитектура“ през ХХ в., като найголям брой цитирания или препратки има през 1980-те години с общ брой
шест цитирания. След това, на база на източника, се връщам назад в началото на ХХ в. към преводите на руски език в СССР.
За преписите
Движението на текста „Върху архитектурата“ през времето и пространството е обект на изследване на редица учени в продължение на няколко
века. Сравнение между текстовете, оставените знаци и бележки върху листовете от преписващия, липсата или наличието на илюстрации, местоположението им в книгите и още много други индикатори дават на изследователите
аргументи за обособяване на групи от копия на текста на Витрувий. Въпреки
това невинаги заключенията за датировката на един и същи препис са еднозначни, в единични случаи се предполага в кой манастир е направен.
Описът от 78 преписа, създаден от Крински през 1967 г., съдържа заглавия на текста „Върху архитектурата“ до ХV в.2. През Средновековието копията се изработват в скрипториуми на манастири и се съхраняват в библиотеките, които са претърпявали пожари, разрушения от войни и плячкосвания.
Копията се преписват от монаси, вероятно без архитектурни познания, което
обяснява липсата на чертежи в преписите, тъй като са неразбираеми за пишещия. Оригиналният текст по всяка вероятност е на латински, но до XV
в. латинският език постепенно изчезва като говорим език и се превръща в
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академичен, което води до граматически и оттам до смислови редакции на
оригиналния текст.
Колко се различават преписите? Установени са 5 независими копия на
архетипа, един от които е Харлеанският препис, който е най-старият датиран препис на текста – от VIII в. и се намира в Британския музей. Неговите
производни са десет, но ще спомена преписа в Националната библиотека в
Париж, който е копие на Харлеанския. Какво се променя между двете копия?
Харлеанският препис има 4 празни страници, вероятно оставени за илюстрациите, и съдържа само една илюстрация на ветровете. В парижкия препис
7227 диаграмата на ветровете е поставена на края на книгата, докато в Харлеанския препис диаграмата е до текста, за който се отнася. Друг съществен
отличителен белег е използването на единствено число при спецификациите
на материалите вместо множествено.
Текстът „Върху архитектурата“ е бил познат по косвени източници – например в писма между манастирите. Можем да говорим за нарастваща популярност на текста от края на XV и основно XVI в., когато излизат печатни издания, а текстовете с автор Витрувий стават познати не само сред църковните
служители, но и в светския живот. Широкото разпространение на античния
текст е свързвано и с изобретяването на печатарската машина. Към средата
на XV в. трактатът е бил наличен не само в Италия, но и в Англия, Испания
и Полша. Възниква въпросът за какво са използвани текстовете на Витрувий,
тъй като през Средновековието са се строили средновековни църкви и катедрали, а не храмове, базилики и театри, както по времето на Римската империя. Тъй като те са се копирали и разпространявали, очевидно църковните
служители са намирали смисъл в преписването на античния текст. От една
страна, знания относно материалите, видовете сгради, начините на строителство, пропорциите и други аспекти в архитектурата биха могли лесно да
се предадат чрез практиката от майстора на чирака в ателието, но от друга
– възможно е текстът да е бил ценен с теоретичния си подход към архитектурата и заради необичайния, иновативен начин, по който са поставяни архитектурните въпроси през средните векове. Самият Витрувий изтъква чрез
примери значението на текста си, като заявява, че чрез писаните правила в
архитектурата се строи по-бързо, по-икономично и в по-големи мащаби3.
За преводите
След преписите започва поредица от публикации на латински и преводи
на италиански, немски, руски и английски език, като ключови за съвременното тълкуване на текста у нас играят публикациите на ренесансовите автори Сулпиций и преводите на италиански от Фра Джокондо и Даниеле Барбаро. Те дават своя интерпретация на неясни текстове от оригинала, добавят
коментари и илюстрации. Като първопечатна книга излиза текстът „Върху
архитектурата“ на латински с автор Сулпиций в Рим през 1487. Той редактиVitruvius. On Architecture. Translated by Granger, Frаnk. Vol. I. London: Harvard University
Press, 1931, p. 25.
3
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ра латинския, но оставя празни редове, като открито заявява, че не разбира
на някои места текста и оставя на следващите след него да го допълнят. За
разлика от Алберти и по-късно от Барбаро, които правят спорни промени в
текста, той не си позволява това. Сулпиций използва вероятно копието от
Ескориал в Испания, към което водят идентични съкращения и отличителни
грешки. Например Сулпиций изписва името на автора Виктрувиъс.
Фра Джокондо издава през 1511 „Върху архитектурата“ във Венеция.
Възможно е да е използвал поне два преписа, един от които е парижкият
с добавени илюстрации. Авторът прави значителна редакция на латинския,
но негов принос е, че прави текста четим и лесен за разбиране. Джокондо
отива още по-далеч в отклонението си от традицията при преписите, например на него се дължи деленето на текста в глави. Извършва спорни промени
на думи: например разменя първата дума след въведението на Глава първа
architectura с architecti. Това по-късно се повтаря в превода на италиански на
Даниеле Барбаро. Фра Джокондо е вярвал в практическото приложение на
текста върху архитектурата на Витрувий. Текстът е променен, но така достига до по-широка публика. През XVI в. текстът на Витрувий е много популярен на Апенинския полуостров, особено сред архитектите.
За настоящото изследване от особено значение е преводът на италиански
от Даниеле Барбаро, който през 1556 г. публикува книгата във венецианското
издателство на Франческо Марколини. Изданието възхвалява учението на
Витрувий през Ренесанса. Този труд се появява в отговор на широко разпространеното търсене на добър и актуализиран превод на италиански, който
да дава точна информация за класическата архитектура на практикуващите
архитекти. Авторът Барбаро също нанася спорни редакции, например заменя думата сценография със синография (sinographia). Добавя илюстрации,
изработени от архитекта Андреа Паладио, които графично демонстрират истинския блясък на текста като архитектурна концепция.
В годините преди изданието на Даниеле Барбаро в други преводи има индикации, че текстът на Витрувий губи авторитет. Например архитектът Антонио да Сангало младши дава критична оценка за него. На една от своите
илюстрациите към текста той е написал: „Витрувио е goffo“ (несръчен, непохватен, тромав). Основната причина за критичното отношение към Витрувий е несъответствието между множеството негови препоръки и размерите,
взети от запазените руини на антични сгради. Даниеле Барбаро, напротив,
чрез изданието си отвръща на нападките на онези, които критикуват Витрувий за несъответствията и дава ново тълкуване на текста му. Той вярва, че те
не обръщат достатъчно внимание на това как да се приспособяват писаните
архитектурни правила на античния архитект към изискванията на средата за
конкретна сграда в конкретно място. Барбаро твърди, че Витрувий никога не
е имал намерение неговите инструкции да се приемат като непроменяеми
норми. Те са напътствия, които практикуващият архитект може да променя,
както Витрувий препоръчва в книга V, глава 7, книга VI, глави 2, 4 и 11 според видимостта, мястото, необходимостта, по преценка на ситуацията.
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За цитиранията
Генезисът на иконизирането на Витрувий в България тръгва от превода с
коментари от Даниеле Барбаро, който преработва инструкциите на античния
автор, а чрез архитекта Андреа Паладио представя истинска архитектурна
концепция, не просто текст.
В България Витрувий е познат на изследователите, като най-много са
препратките към текста през 1980-те години (фиг. 2). Четирима от авторите
използват превод на Даниеле Барбаро на руски език от италиански. Забележително е, че се цитира едно и също издание на руски от 1938. Сега, ако
пишем върху Витрувий, използваме различни издания – на английски, немски, руски. Вероятността да цитираме едно издание клони към нула, но през
1980-те това е факт, който говори за влияние на една школа. В статиите не се
обяснява кой е Витрувий, което означава, че авторите разчитат, че читателят
много добре е запознат кой е той. Витрувий се цитира като име, но не се отбелязва за коя от десетте му книги става дума, нито за кой конкретен текст,
което също води до предположение, че читателят е чел и текстовете му, какво
той пише, което обаче е трудно да се допусне. Витрувий е иконизиран, митологизиран, няма критични разсъждения върху текстовете му. Споменават
се архитектурни тези на античния автор с обща препратка, без страница или
глава, най-често към превода на Даниеле Барбаро с коментари.

2. Статии с цитирания на Витрувий в сп. „Архитектура“ през 1980-те

В какъв контекст се цитира Витрувий? Две са основните направления,
при които се използва името му – при търсенето на стандартизация и норми, от съвременната до възрожденската архитектура и при въвеждането на
нови термини. Изведените принципи за стандартизацията, като ордерите и
златното сечение, е проекция на модернизма. Архитектурата се привежда
в математически формули за пропорции, които са указания как да се прилага правилната архитектура. Арх. Пейо Бербенлиев в статия, посветена
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на пропорциите в българската възрожденска архитектура, се обръща назад
към Италианския ренесанс и римския архитект: „И Даниеле Барбаро (1514–
1570), коментирайки Витрувий, заключава: „Такава е силата на пропорциите,
необходимостта от тях и ползата, защото нищо друго не може да достави
удоволствие на слуха, на зрителното и на другите възприятия, както съответствието и съгласуваните съотношения“4. Арх. Петър Дикиджиев също се
обръща назад към Ренесанса и Римската империя, за да трасира търсенето
на изконни закони в архитектурата. Той твърди, че правилата са също вкоренени дълбоко в Античността, въпреки че всички те са грешни, до тези на
италианския архитект от ХХ в. Бруно Дзеви. „Граматически правила? Дано
дотук не звучи така, сякаш ще пристъпим към прочутите пет предписания
на ранния Льо Корбюзие. Или сякаш се връщаме към Виньола? Или към
Витрувий?“5
Второто направление на цитиранията на Витрувий е обособено при въвеждането на научни термини. Чрез научните термини „нормативна поетика“6,
„етернизъм“7 и „тектоника“ в архитектурата8 авторите на статиите обозначават новооткрити явления в архитектурата, които съществуват още от времето
на Витрувий. Конструират исторически сценарии, които свързват античния
автор с архитектурни феномени от ХХ в., като доказват тяхната непреходност и вярност с довода, че така е било от времето на легендата. Например
арх. Любинка Стоилова пише: „В архитектурата нормативна поетика развиват Витрувий – Десет книги за архитектурата...“9, а арх. Павел Попов обяснява при въвеждането на термина етернизъм: „Римляните цитират гърците
при използването на архитектурни форми, които ги канонизират. В интерес
на истината само ще отбележим, че от десетте книги на Витрувий една е посветена на ордерите, а останалите на това примерно как се бърка хоросан,
но за Историята от значение е само тази с ордерите.“10 Арх. Добрина Желева
твърди, че „едно от най-старите и фундаментални понятия в архитектурата,
това е тектониката... До XVIII в. европейските архитекти познават гръцката
архитектура главно чрез римската и чрез Витрувий.“11
В статия от 1985 г.12 се отбелязват 2000 години от рождението на Витрувий, като авторът Михаил Михайлов го определя като теоретик и историк.
Бербенлиев, П. Геометричната хармонизация в българската народна архитектура от
Възраждането. – Архитектура, 1986, № 10, с. 22.
5
Дикиджиев, П. Седем „Божи заповеди“ от... Дзеви. – Архитектура, 1987, № 7, с. 26.
6
Стоилова, Л. За архитектурата и понятието „архитектурна поетика“. – Архитектура, 1989,
№ 2, с. 27.
7
Попов, П. Как да бъдем винаги съвременни. – Архитектура, 1985, № 3/4, с. 84.
8
Желева, Д. Тектониката в архитектурата. – Архитектура, 1982, № 2, с. 23.
9
Стоилова, Л. Цит. съч., с. 28.
10
Попов, П. Цит. съч., с. 84.
11
Желева, Д. Цит. съч., с. 23.
12
Михайлов, М. Бележит теоретик и историк на архитектурата. 2000 години от рождението
на Витрувий. – Архитектура, 1985, № 9, 33-34.
4
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Авторите Бербенлиев, Стоилова, Желева и Михайлов използват един и същ
източник на текстовете на Витрувий, въпреки че текстовете им са публикувани в продължение на 7 години. Това е книгата „Десять книг об архитектуру
Витрувия с коментарий“, Барбаро, Д., издателство М. Всесоюзн. Акад. Арх.,
1938.
Сталинизмът през 1930-те и Витрувий
В периода 1932–1942 множество архитектурни трактати от Рененсанса са
преведени на руски език и публикувани в СССР заедно с научни разработки
върху тях13. Инициативата е резултат на политическо решение на Централния
комитет на Комунистическата партия. В поредицата са включени ренесансови текстове върху архитектурата от Алберти, Паладио, както и коментарите
на Даниеле Барбаро върху Витрувий. Политическият проект за издаването
на книгите е осъществен от Всесъюзната съветска академия по архитектура.
Характерно е, че съветското издание на книгата на Даниеле Барбаро включва не само превода на Витрувий от италиански, но въведения и коментари
върху конкретни архитектурни теми. Преводачите работят от оригиналното
издание на Барбаро от 1556. В руското издание на Барбаро от 1938 се дава
задължителната марксистка оценка в началото на трактата.
Връщането към класическата римска архитектура от съветските власти и
архитектите, които го прилагат в началото на 1930-те, е феномен в руската и
световната архитектурна история. Руските модернисти и конструктивисти в
архитектурата закодират в проектите си социалистическите идеи като например подобрените условия на живот в жилищни структури за масите. Въпреки
това политическото управление на СССР, начело със Сталин, отрича иновативните тези на архитектурния модернизъм и се обръща към архитектурната
изразност на Римската империя. Лесно могат да се намерят примери дори на
промишлени сгради в бившия социалистически блок, които са подчинени на
тази политическа теза за архитектурата. Типичен пример е полиграфическият комбинат в гр. София на бул. „Цариградско шосе“, където монументалната симетрична фасада е разчленена от коринтска колонада и увенчана с
фронтон. Управляващите в СССР се базират на разбирането, че съществуват
вечни форми и принципи в архитектурата, които не губят стойността си дори
в различен исторически контекст. Въпреки силното политическо влияние на
сталинизма преводите на руски език на италианските архитектурни мислители от Ренесанса са признати като постижение.
Заключение
Преводите на текстовете на Витрувий се влияят от определен исторически контекст – както разгледах по-горе примерите на италиански език от
Даниеле Барбаро през Ренесанса или на руски език през 1930 в СССР. На
Mitrovic, B. Studying Renaissance Architectural Theory in the Age of Stalinism. I Tatti Studies
in the Italian Renaissance, The Harvard Center for Italian Renaissance Studies, Vol. 12, 2009, рр.
233-263.
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заден план в преводите се четат различни концепции върху архитектурата,
така че да паснат на политически идеологии и архитектурата им. Десетте
книги върху архитектурата са превеждани както като практически наръчник
с инструкции върху създаването на архитектура, но също и като философски
трактат, и като исторически опис на сградите от Античността. Изисквания на
съвремието на превода се проектират върху интерпретацията на преводача
за архитектурата от миналото. Обща тенденция при преводите на античния
текст е, че те се обръщат към Витрувий като към легенда, създават сценарии,
които отиват до Античността, за да докажат непреходност.
Да се цитира само името Витрувий, не е достатъчно, тъй като до него
водят множество текстове – особено когато се цитира изречение, параграф
или книга, трябва да се поясни какъв е преводът, и оттам – школата на превода. Важно е да се четат нови преводи на Витрувий, които в комплект с
различни научни дисциплини довеждат интерпретацията на Витрувий до
наши дни. Превод на „Върху архитектурата“ на български език няма, но е и
изключително трудно да се предприеме, защото първо трябва да се отговори
на въпросите: кой препис, превод или комбинация от тях ще се използва и
защо? Едни от най-успешните преводи са резултат от екипност и мултидисциплинарност – като например тази на Даниеле Барбаро с архитекта Андреа
Паладио.

ON VITRUVIUS’ ARCHITECTURE:
MANUSCRIPTS, TRANSLATIONS, QUOTES
Dimitrina Popova
Institute of Art Studies

Vitruvius was a Roman architect. However little is known about him, he became
famous for his work On Architecture/De Architectura or Ten Books on Architecture/
De Architectura libri decem, which was probably devised in stages sometime after
27 BC. The original is lost and the surviving manuscripts of Vitruvius’ work derive
from a medieval manuscript, the earliest extant version of De Architectura, Harley
2767 manuscript in the British Library. The paper traces Vitruvius’ iconization in
sixteenth-century Italy and its reflections in Bulgaria of the 1980s. The necessities
of the respective ages, the Renaissance and Communism, projected themselves on
to a legend of the past, which has not been used as a historical resources, but rather
for devising scenarios that would conveniently connect the ancient author with
contemporary architectural occurrences to provide evidence of the latter’s eternity
and truth for that’s how it has reportedly worked for two thousand years now, ever
since the days of the legend.

290

ЖАНРЪТ НА АВТОПОРТРЕТА В НОВИТЕ
ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРАКТИКИ ОТ КРАЯ НА
80-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК – ОПИТЪТ НА
ВАРНЕНСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
Ирена Димитрова

преподавател по изобразително изкуство
irena19@abv.bg
Резюме: В текста се разглеждат инсталацията „Вътрешни измерения“ (1983 г.) на
Владимир Иванов и серията фотографии „Автопортрет като...“ (1989 г.) на Цветан
Кръстев. Творбата на Вл. Иванов представлява триптих от фотографии и словесен
текст с включени портретни фотографии на автора в различни ракурси. „Вътрешни
измерения“ носи идеята за самовглъбяване и духовна аскеза, свързани и с интереса
на художника към източните философии. В своята поредица автопортрети Ц. Кръстев
иронизира и пародира конвенционалните представи за празници като Коледа („Автопортрет като зима“), а също така мита за почивка в „тропическия рай“ („Автопортрет като лято“), началото на нов живот („Автопортрет като пролет“) и професията
на художника („Автопортрет като есен“). Разгледаните творби на двамата варненски
автори са пример за актуализация на традиционни теми и жанрове (автопортрет) в
постмодерното изкуство.
Ключови думи: автопортрет, нови художествени практики, хибридност, гротеска

Обект на анализ в настоящата статия са инсталацията „Вътрешни измерения“ на Владимир Иванов и фотографската серия „Автопортрет като...“ на
Цветан Кръстев, които са пример за актуализацията на класическия жанр на
автопортрета в новите художествени практики във Варна през 80-те години
на ХХ в.
През 1983 г. Владимир Иванов създава концептуалната работа „Вътрешни измерения“, която участва на окръжна изложба и е описана от изкуствоведа Димитър Грозданов като фотографска композиция1. Представлява фотографски триптих, като Вл. Иванов помества изображенията в паспарту и ги
рамкира. Първият компонент на триптиха се състои от две черно-бели фотографии, една над друга. Следващият – три фотографии, обединени в общо
1

Грозданов, Д. За варненските художници. – Изкуство, 1985, № 5, с. 11.

Ирена Димитрова е завършила Висшето училище по изобразителни изкуства в Саарбрюкен, Германия.
Завършва докторантура към сектор „Изобразителни изкуства“ в Института за изследване на изкуствата
към БАН (2014). Темата на дисертационния ѝ труд е „Нови художествени практики във Варна от 80те и 90-те години на ХХ век“. Обект на даденото изследване са художници от Варна, които работят и
експериментират в областта на новите (за България) художествени практики в периода на 80-те и 90-те
години. Под „нови художествени практики“ се разбира концептуално изкуство, инсталация, обект и др.
Ирена Димитрова е изнасяла доклади на конференциите Изкуство и контекст 2013, Изкуствоведски
четения 2014, 2015 и 2016.
Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017
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пространство с четвърта под тях. В третата
част от инсталацията авторът композира пет
фотографии под формата на кръст, помествайки под тях словесен текст. Във втората и
третата част на триптиха Вл. Иванов помества свой портрет в цял ръст, в различни ракурси, сниман от фотографа Гаро Кешишян.
Първата част от триптиха, състояща се от
две фотографии една над друга е с по-лаконична образност в сравнение с другите (ил.
1). Заснетата стена в горната фотография е с
нееднородна, разрушена мазилка и се асоциира с абстрактно живописно платно. Нейната
сива повърхност контрастира с белия квадрат
на другата фотография, в чийто ъгъл виждаме
графичен щрих. Почти чистата бяла повърхност на тази снимка може да бъде разгледана
като актуализация на известната латинска фраза tabula rasa. Белият цвят на тази фотография
е символ на духовното и нетленно начало, а
щрихът – метафора на авторското присъствие,
вариант на традиционния подпис. В тази част
на триптиха „Вътрешни измерения“ отсъства
1. Владимир Иванов – „Вътрешни портрет или силует на Вл. Иванов. Така художизмерения“, фотоинсталация
никът вероятно ни приобщава към основните
(детайл 1)
концепти в творчеството си – „нищото“ и „случайността“, от които според него често се ражда изкуството. Що се отнася
до триптиха, то обръщането към концепта „нищо“ по думите на самия автор
е свързано с шекспировия „Макбет“. Да добавим, че този концепт е един от
ключовите в източните философии и е заимстван в значителна степен от постмодернизма. Трябва да напомним, че Вл. Иванов през това време вече е добре
запознат с източните философски учения.
Визуалният контраст между двете фотографии има и семантично измерение и може да се интерпретира като противопоставяне на двете начала –
духовното, нетленното (бяла стена) и материалното, преходното (олющената
стена).
Втората част от инсталацията се състои от фотографския портрет на автора между един бял и един черен квадрат (ил. 2). Възможно е двете геометрични фигури да се асоциират с елементите ин и ян, които според китайската
философия символизират пасивното (земно и женско) и активното (небесно
и мъжко) начало2. Разперените ръце на Вл. Иванов във фотографията напомнят мост между тези два елемента и според нас символизират идеята
В буквален превод „ин“ и „ян“ означават „сянка и „светлина“. – В: Уонг, Е. Даоизъм. С.,
2002, с. 147.
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за равновесието, което според даоизма се поражда от взаимодействието на ин и ян. В същото време
позата на фигурата се асоциира с
християнското разпятие и може да
се интерпретира като метафора на
страдащия, разкъсван от духовни
противоречия човек.
Под разгледаните изображения
Вл. Иванов помества снимка на
своя силует (с разперени ръце), на2. Владимир Иванов – „Вътрешни измерения“,
рисуван върху олющената стена от
фотоинсталация (детайл 2)
първата част на триптиха. Той се
асоциира с духовното и нетленното, с освобождение от материалното начало и в този смисъл е опозиция на каноничния портрет. Що се отнася до
вербалния текст, то той липсва в първите две части на триптиха, за разлика
от последната. Отказвайки се от словесния авторски текст, Вл. Иванов акцентира иконичната страна на произведението и дава възможност на зрителя
по-свободно да го интерпретира.
Третата част на триптиха е своеобразна смислова кулминация на творбата. Тя се състои от два фотографски портрета
на автора (анфас и в гръб) на фона на една от
стените на „Вулкан“, както и две снимки на нарисувания силует на Вл. Иванов (ил. 3). Фотографиите са черно-бели, а позата на художника
възпроизвежда разпятието, като изображенията
са композирани под формата на кръст. Символиката на разпятието – кръстът, както и самата
форма на триптиха са пряко свързани с християнската иконография. Названието на творбата
„Вътрешни измерения“ носи идеята за самовглъбяване и духовна аскеза, свързани с интереса на художника към източните философии, за
които самопознанието е от ключово значение.
Текстът, който той поставя под снимките в пър3. Владимир Иванов – „Вътреш- вата част на триптиха, създава втория концептуни измерения“, фотоинсталация ален пласт на творбата:
(детайл 3)
„НИЩО ЛЮБОВ СЪВЕСТ ДОСТОЙНСТВО УНИЖЕНИЕ БЯГСТВО МИСЛИ ПРОБЛЕМИ ПРИЯТЕЛИ СЕКС ШАХ СТЕНИ ПРАЗНО ПРОСТРАНСТВО КИТАЙ МОРЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ БАКПУЛВЕР СЛЪНЧЕВ ДЕН СМЪРТ
РАЖДАНЕ СИНОВЕ МАЙКА МИ БАЩА МИ ПЪТУВАНЕ ВЕНЕЦИЯ НОЩТА МУЗИКА МУЗИКА МУЗИКА“.
Словесното послание на самия Вл. Иванов почива на универсални поня-
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тия и ценности като любов, съвест, достойнство, което придава философски характер на съдържанието. Пространствените, природните и културните
знаци („празно пространство Китай море проникновение“) засилват това
значение, а думите „раждане синове... майка ми и баща ми“ или „пътуване Венеция нощта...“ са пряко свързани с личности и събития от живота
на автора3. В текста Вл. Иванов също така споменава интелектуалните си
увлечения – шаха и музиката, което подчертава автобиографичния характер. По-нататък авторът постепенно преминава в сферата на ежедневието:
„проблеми, приятели, секс“. Думата „бакпулвер“ според художника е „абсурден контрапункт на всички останали думи“ както от смислова, така и от
фонетична гледна точка. По наше мнение употребата на понятието „секс“
и „бакпулвер“ е пример за постмодерното съсъществуване на високото (изразено в понятията „любов, достойнство, мисли“ и т.н.) и ниското (в случая
кулинарно-битовото и физиологичното) начало. Освен това тези две думи са
„продукти“ на ХХ в. и се свързват с масовата култура и индустриалното проиводство, което автоматично ги противопоставя на останалия образен ред,
свързан с универсалните културни знаци (символи).
В тази връзка ще отбележим задълбочения интерес на художника към източната философия и изкуство. През тези години той се запознава с книгата
„Естетическите проблеми в живописта на Древен Китай“4 на руския изтоковед китаист Евгения Завадская. В разговори с Вл. Иванов той често споменава идеята за празнотата, характерна за традиционното изкуство на Далечния
Изток, която проличава и в словесния текст на творбата „Вътрешни измерения“, съдържащ смислови паузи като: „нищо... празно пространство... слънчев ден... музика“. От тази гледна точка можем да разгледаме първата част
на триптиха, в която няма конкретен образ като метафора на нищото, която
е свързана както с източния мироглед5, така и с един от постулатите на концептуализма за празнотата. Тази визуална, вече иконична пауза присъства
и във фотографските изображения в третата част, като в центъра между тях
авторът поставя снимка на празна стена. Силуетите, които фигурират на две
от снимките, също са символ на празнотата, на „неприсъствието“, дори на
отвъдното. Единият от тях, запълнен с черна боя, напомня сянка, разгледана
като символ на променливото и нетрайното, а също така като скривалище и
убежище, или като знак на физическа или духовна смърт6. Другият силует,
който очертава фигурата на художника, почти се слива със стената и като че
ли е изпразнен от съдържание. За разлика от черния си „двойник“, той въздейства като напомняне за минало присъствие. Двата портрета на Вл. Иванов (анфас и в гръб), разположени по вертикала един над друг, също могат да
През 70-те години се раждат двамата синове на Вл. Иванов, а през 1979 г. авторът посещава
италианския град.
4
Завадская, Е. Эстетические проблемы живописи старого Китая. Москва, 1975.
5
Според даоизма например „основа на всичко съществуващо е пустотата“. – В: Георгиева, З.
Дзен: за природата на ума и какво казва квантовата физика. С., 2010, с. 50.
6
Речник на библейските символи. Съст. Николай Шиваров. С., 1995, 195-196.
3
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се разгледат като метафора на присъствието и отсъствието, на битието и небитието. Според нас, съчетавайки своя фотографски портрет с изображенията на силуетите, Вл. Иванов обиграва темата за преходното и вечното, като
противопоставя материалното (телесно) начало, изразено в неговия портрет,
и духовното и метафизичното, заложени в семантиката на силуетите. В този
смисъл последната част от триптиха е многозначна, като ние можем да дадем различни тълкувания на отделните ѝ визуални компоненти и на техните
„отношения“.
Въз основа на анализа на инсталацията „Вътрешни измерения“ можем да
направим извода, че тя бележи нов етап в развитието на Вл. Иванов. В тази
работа авторът обогатява своя художествен език с нови изразни средства, като
използва словесен текст. Той включва също така свои фотографски портрети,
които в комбинация с някои пасажи от текста придават на творбата определена автобиографичност. Работата на Вл. Иванов е пример за постмодерна
еклектика, изградена от разнородни и отдалечени един от друг във времето
и в пространството иконографски изображения и културни символи като например разпятието във фотографските портрети и черният и белият квадрат,
свързани със символите ин и ян. Тази комбинация на елементи с различен
културен произход (християнство и даоизъм) е типичен пример за постмодерна еклектика и за т.нар. двойно кодиране. Важен семантичен елемент на
творбата е също така философското понятие за „нищото“ (пустотата), изразено във визуалните паузи (олющената стена, силуетите) и в словесния текст.
Във връзка с понятието за визуалната пауза можем да направим паралел с
т.нар. музикални паузи в творчеството на известния американски композитор
Джон Кейдж, който също е бил под влиянието на източно- и южноазиатските
култури7 и е отреждал на паузата важно място в произведенията си.
Фотографиите на Владимир Иванов в различни ракурси, както и запечатаните в снимки изменения на силуета върху стената (от очертание към сянка)
имат процесуален характер и хипотетично биха могли да бъдат интерпретирани като документация от пърформанс. Интересен е фактът, че на страниците на „Книгата на седемте“ (1988 г.)8 Вл. Иванов е представен с колаж, в
който са използвани фотографиите от инсталацията, комбинирани с близък
по съдържание и стилистика словесен текст. Това е пример за типично постмодерно автоцитиране.
Серията работи „Автопортрет като...“ на Цветан Кръстев съдържа елементи на пърформанс. Тя е създадена в курорта „Златни пясъци“ през 1989
г.9 и представлява фотографски автопортрети на художника, в които той се
Дж. Кейдж изучава индийска философия и дзен-будизъм. Той също така е един от
основателите на Флуксус движението и е сред организаторите на първите хепънинги.
8
Първата ръчна книга на художници у нас е създадена от „Групата на седемте“ в ателиетата
на бившата фабрика „Вулкан“ във Варна. Членове на групата са Владимир Иванов, Веселин
Димов, Васил Василев, Панайот Минев, Явор Цанев, Сашо Анастасов и Агоп Гемджиян.
9
Първия „сюжет“ Ц. Кръстев прави през 1987 г. в двора на къщата си. Работата се нарича
„Автопортрет с дядо ми като снежен човек“.
7
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превъплъщава в ролята на Дядо Мраз, медоносна пчела, мачо и ренесансов майстор. В поредицата авторът иронизира и пародира конвенционалните
представи за празници като Коледа („Автопортрет като зима“), а също така
мита за райското блаженство („Автопортрет като лято“), началото на нов живот („Автопортрет като пролет“) и професията на художника („Автопортрет
като есен“).
Първият сюжет от серията „Автопортрет като зима“ (ил. 4) е с подчертано театрално и гротескно пространство и време, което е наситено с причудливи хибридни персонажи и атрибути. Този пърформинг представлява
импровизирана сцена с участието на автора, преоблечен в комичен костюм,
съчетаващ елементите на дрехата на Дядо Мраз, Снежанка и католическия
Исус Христос. Предметът, подобен на ореол с лъчи, Ц. Кръстев взема назаем от декораторско ателие. На сцената намира място също така бутафорният „инвентар“ на традиционната Коледа (шейна, снежен човек, елен, елха и
т.н.), като постановката напомня характерните за католическото Рождество
театрални спектакли. Художникът се качва в шейната и взема в ръцете си
сребрист съд, от който подава на две деца (неговия син и неговия племенник)
бяла изкуствена материя – „сняг“, който те трябва да разстилат по сцената.
По този начин акцията придобива (внушава) идиличност. Децата са топло
облечени, което подчертава правдоподобността на „образа“, но в същото
време въздейства и като гротеска. Лятното пространствено-времево локализиране на зимния коледен сюжет създава гротескно-пародиен фон. Освен
това неподредеността на сценичните компоненти (шейна, елха и т.н.) засилва усещането за пародия. Според нас по този начин Ц. Кръстев иронизира
конвенционалните представи за празнична, зимна идилия, което е типичен
белег на постмодерното изкуство. Авторът документира процеса в цветни
фотографии.
В „Автопортрет като пролет“ художникът е облечен с костюм на пчела,
който сам изработва, като с кошница в ръка имитира събирането на пчелен
прашец. Ц. Кръстев прави подобие на градинка на плажа, в която „засажда“
хартиени цветя. Това театрализирано онагледяване на процесите в природата
съдържа голяма доза хумор и ирония, като по този начин акцията напомня
спектакъл за деца. Действието с „посяването“ на нов живот се разиграва на
фона на голи заснежени скали, подчертаващи абсурдността и комичността
на „ситуацията“. В тази връзка ще отбележим, че например в Древен Египет
образът на пчелата е бил йероглиф, означаващ труд и подчинение10, което
разширява семантиката на творбата на Ц. Кръстев.
Следващата работа от серията – „Автопортрет като лято“, също като първата пародира общоприетата представа (клише) за връзката между сезона и
определен вид човешка дейност, в този случай – за идеалната почивка през
лятото на морския бряг (ил. 5). Както и в предишната работа, пространствено-времевите характеристики, персонажите и атрибутите имат подчертано
10

Приор, Ж. Универсалните символи. Ловеч, 1993, с. 53.
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4. Цветан Кръстев – „Автопортрет като зима“, фотография

5. Цветан Кръстев – „Автопортрет като лято“, фотография

театрализиран и гротескно-пародиен характер. Летният отдих е инсцениран
през зимата (на фотографиите отчетливо се вижда сняг), като мизансценът
се състои от слънце, палма и чадър. Небесното светило над главата на художника има форма на ореол, което привнася ирония и гротеска в образа.
Слънцето и екзотичното растение са изрязани от хартия. Нагънат жълт плат
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имитира морския пясък,
а коктейлът на масата е
направен от сняг. Това
наподобяване на реалния
живот с помощта на подръчни изкуствени материали създава усещане за
фалш и абсурд. Персонажите и техните атрибути
(моряшка тениска, слънчеви очила, ярко червило и модни бански и т.н.)
представляват пародия на
масовата представа за истинска почивка: авторът
изпълнява ролята на мачо,
седнал на шезлонг в компанията на две жени (кукли манекени).
В композицията на Ц.
Кръстев е налице гротеск6. Цветан Кръстев – „Автопортрет като есен“, фотография ната и хибридна комбинация между живо и неживо
(естествено и изкуствено),
между реалността и витрината. Работата „Автопортрет като лято“ може да
бъде разгледана като сцена на театрализирания консуматорски живот, като
образ на мечтата за благоденствие в социалистическото общество с дефицитна икономика. В този блян влиза и утопичната представа за тропическия
рай, актуализирана в образа на палмата, която може да бъде възприета и като
символ на жадуваното свободно придвижване по света. В определена степен
тези артефакти символизират високия материален статут на „описаната“ от
Ц. Кръстев прослойка в социалистическото общество с достъп до горепосочените блага. Освен явното осмиване на стереотипите на масовото (в това
число и социалистическо) съзнание този пърформанс представлява една реплика към попарта, която съдържа: използването на артефакти (кутии кокакола, дефицитен портокал, „палма“, манекени), които се явяват клишета на
консуматорското мислене извън неговите идеологически измерения (красиви жени, атрибути на материално благополучие, райско безделие).
Работата „Автопортрет като есен“ (ил. 6) иронизира не само традиционната за изкуството тема на сезоните, но и конвенционалния образ на художника. Пред обектива на фотоапарата Ц. Кръстев позира с венец от цветя,
като в ръцете си държи палитра и четки. Патетичното изражение на лицето
на художника, както и неговите аксесоари (венец, четки, палитра) възхождат
към каноничния автопортрет на ренесансов майстор, и в частност напом-
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нят знаменитите портрети на Джузепе Арчимболдо, които са „изградени“ от
флорални мотиви – растения, плодове и зеленчуци. Трябва да отбележим, че
за „декор“ Кръстев избира местност с буйна растителност, което още повече
усилва асоциациите с ренесансовите образци. Ябълката на венеца засилва
патетичното изражение на лицето и придава на образа явна гротескност. Белият цвят на робата символизира духовна чистота, което отново е реплика
на класическата иконография. В този смисъл можем да кажем, че автопортретът на Ц. Кръстев има цитатно-ироничен характер. Тук можем да направим паралели и със западното изкуство, и по-точно с творчеството на американската фотографка Синди Шърман, която през 80-те години придобива
известност със сериите си фотографски автопортрети. В снимка от нейната
фотографска серия „Исторически портрети/Старите майстори“ (1990 г.) авторката се „дегизира“ като Бакхус от платно на Караваджо11.
Във втория фотографски кадър на автопортрета Ц. Кръстев е заснет в цял
ръст, отдалеч. Този път художникът е стъпил върху краката на пластмасов
манекен, поради което неговото тяло изглежда много удължено. По думите
на автора по този начин той е искал да се изравни с височината на склона.
Според нас чрез тази деформация на фигурата Ц. Кръстев осмива традиционната представа за духовната извисеност на твореца, който е по-близък
до небето, т.е. до Бога, от обикновения човек. Поради изкуствените крака
фигурата на художника напомня кукла или карнавален образ на кокили. Това
гротескно съчетание на живото тяло с бутафорни елементи (изкуствените
крака) представлява типичен постмодерен хибрид.
Серията „Автопортрет като...“ на Ц. Кръстев представлява нов етап в
творчеството на автора. Художникът се превъплъщава в избран от него образ, доближавайки се до перформативните практики. Той иронизира, и поточно пародира конвенционалните представи за празници като Коледа („Автопортрет като зима“), блянът за райското блаженство („Автопортрет като
лято“), началото на нов живот („Автопортрет като пролет“) и професията на
художника („Автопортрет като есен“). В този смисъл серията представлява
актуализация на архетипни сюжети, мотиви и образи, а също така принципи
на мислене, които художникът пародира и иронизира.
Серията на Ц. Кръстев също така съдържа цитати от класически произведения на изобразителното изкуство (Ренесанса, попарта), което е характерен
белег на постмодернизма. Освен това темата за сезоните ни препраща към
цяла редица произведения на музикалната („Годишните времена“ на Антонио Вивалди, на Пьотър И. Чайковски и т.н.) и литературната (главно поетическа) класика.
Включването в работите „Автопортрет като лято“ и „Автопортрет като
есен“ на кукли манекени или части от тях представлява типичен постмодерен хибриден текст. Съвместяването на несъвместимото (Коледа/лято, човек/кукла и т.н.) и на разнородни елементи от различни култури (ореол, шей11

Хинич, М. Синди Шерман: кто я такая? – http://tarbut.polosa.co.il/news/tarbut_art/47013/
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на и др.) създава постмодерна гротеска. Тук отново е уместно да направим
паралели между работите на Ц. Кръстев и творчеството на Синди Шърман,
която се превъплъщава в „ролята“ на представители на различни социални
прослойки, филмови персонажи (в серията „Неозаглавени филмови кадри“)
и т.н.
Въз основа на анализа на работите на Вл. Иванов и Ц. Кръстев можем
да направим извода, че авторският прочит на традиционни теми и жанрове (автопортрета) под формата на инсталация и документиран пърформанс
носи типичните постмодерни белези на цитиране и хибридност, включващи
съчетание на смислово и културно разнородни елементи, на иконичен и вербален текст, на различни видове визуално изкуство (фотография и рисунка) и
драматургия (пърформанс), на „високото“ и „ниското“ начало. Чернобелият
фотографски портрет на Вл. Иванов внушава идеята за аскеза и самовглъбяване, която се изразява в названието на работата „Вътрешни измерения“. За
разлика от Вл. Иванов, Ц. Кръстев интерпретира жанра на автопортрета пародийно, което също е характерно за постмодернизма. В заключение бихме
искали да подчертаем присъщата за разгледаните творби „четивност“, която
невинаги е типична за произведенията на постмодерното изкуство.

THE GENRE OF SELF-PORTRAIT IN THE NEW
ART PRACTICES OF THE LATE 1980S: THE
EXPERIENCE OF VARNA-BASED ARTISTS
Irena Dimitrova
Fine art teacher

The paper deals with the Inner Dimensions (1983), an installation by Vladimir
Ivanov and the photo series A Self-portrait as… (1989) by Tsvetan Krustev.
Ivanov’s artwork is a triptych of photographs and a text with incorporated selfportrait photos taken by using different angles. Inner Dimensions communicates
the idea of self-absorption and spiritual ascesis related to the artist’s interest in
Eastern philosophies. Krustev in his series of self-portraits ridiculed and parodied
the conventional notion of such feasts as Christmas (A Self-portrait as Winter),
of the myth of holidaying in a tropical paradise (A Self-portrait as Summer), the
beginning of new life (A Self-portrait as Spring) or the trade of the artist (A Selfportrait as Autumn). The artworks under consideration by two Varna-based artists
are an example of how the traditional subject matters and genres (self-portrait) are
updated in post-modern art.
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НЕОСТАРЯВАЩИЯТ ТОДОР ДИНОВ
Господин Неделчев
НАТФИЗ „Кр. Сарафов“
didofilm@gmail.com

Резюме: Статията се фокусира върху приноса на Тодор Динов в изграждането на
българското анимационно кино. Разгледани са основните аспекти в неговото творчество като въвеждането на професионални стандарти в анимацията и нови за времето си филмови модели; на модерната изобразителна пластика, варираща в широки
диапазони – от графичността на „Маргаритката“ до импресионистичната свобода на
„Парижки дъжд“. Анализът ще съпостави тези филми, създадени преди десетилетия,
с редица съвременни български творби, за да проследи въздействията, които творчеството на нашия бележит творец продължава да има върху съвременния филмов
процес в анимацията.
Ключови думи: българска анимация, Тодор Динов, модерна графика, филмови модели, съвременни анимационни филми

Долавям лек нюанс на „биология“ в определението по-горе и това ме
кара да завиждам на англоговорящите, които в подобни ситуации просто
казват “evergreen” – по-точно е, а и носи същия смисъл.
Разбира се, „неостаряващо“ е изкуството на Тодор Динов – неговите филмови шедьоври (анимация и игрално кино), живописта му, графиките, рисунките, публицистиката и научните монографии, които ни е оставил. Едно
наследство, твърде разнообразно и не само в сферата на визуалните изкуства. Самият той споделя по повод първия си игрален филм „Иконостасът“:
„Аз нямам чувството, че тази област ми е чужда. Коя е моята област? Имам
увереността, че при всички досегашни смени – театрална декорация, графика, мултипликация – съм пребивавал в една и съща сфера. И това е голямата
сфера на изкуството.“
Нямам претенция за всеобхватност на този текст, но се ангажирам изцяло с неговата достоверност. Тези разсъждения за това, което създаваме и
наричаме изкуство, за неговото дълголетие или мимолетност, са адресирани
най-вече към младите хора, избрали творческия акт за свое поприще. Защото самочувствието, че всичко започва от теб, е не само огромна заблуда,
а преди всичко комплекс и симптом на творческа безпомощност. Непростимо е, когато млади хора, изгарящи от желание да посветят живота си на
анимацията или живописта например, не са чували за Тодор Динов и Доньо
Господин Неделчев (Бургас, 1958) завършва анимационна режисура във ВИТИЗ „Кр. Сарафов“ при чл.кор. Тодор Динов. Преподавател е по анимация в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“; режисьор и продуцент е на
анимационни, документални и телевизионни филми, сред които „Ден като ден“ (2013), „Мерси“ (2011),
„Мухата“ (2009), „Парижкият дъжд на българската анимация“ (2003), “Love sorry” (1995) и др., селекционирани на множество международни фестивали. Участва в няколко международни научни конференции. Член е на СБФД и СБЖ. Частен филмов продуцент – „Дидофилм“, регистриран в ИА Национален
филмов център от 1998 г.
Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017
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Донев, за Пикасо или пък за Златю Бояджиев. Дори се стига до абсурди,
когато начинаещи „автори“, в стремежа си да „яхнат вълната“, така неузнаваемо деформират факти и събития в „документалните“ си изследвания, че
се чудиш дали това е филм за човека, с когото си общувал години наред и те
е посветил в тайните на едно вълшебство, наречено анимация, или от екрана
те гледа палач от лагерите на смъртта.
Все пак – кой е Тодор Динов?
Тодор Динов Георгиев е известен български кинорежисьор и художниканиматор, който е сред основателите на българското анимационно кино,
член-кореспондент на Българската академия на науките. Роден е през 1919
г., завършва Държавното промишлено училище в Пловдив, следва театрална декорация в Художествената академия в София, по-късно учи анимация
при Иван Иванов-Вано в Москва. В началото на 50-те години е художествен
ръководител на анимационния отдел към Студията за научнопопулярни
филми, която през 1970 г. става самостоятелна студио – САФ – София. През
1978 г. Тодор Динов създава и катедрата за анимационно изкуство към Кинофакултета на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“1.
Филмите на Динов налагат новия модел на българската анимационна
школа – притчовата миниатюра без диалог2, адресирана към възрастната
аудитория, натоварена с метафорични и философски значения. Във фундаменталната и единствена по рода си история на световната анимация –
“Cartoons: One Hundred Years of Cinema Animation” (1994) Джаналберто Бендаци говори за Тодор Динов като за „патриарха на българската анимация“3.
През 1999 г. е награден с най-високия орден на страната – „Стара планина“
(първа степен), а през 2003 г. му е присъдена наградата „Кристална пирамида“ на Съюза на българските филмови дейци за цялостен принос към
българското филмово изкуство, която той приема с думите: „Трогнат съм.
Няма какво повече да кажа“.
Естествено, тези няколко факта от биографията и живота на Динов не са
в състояние да обхванат пълния обем от „неостаряващата“ диря в изкуството на емблематична фигура от такава класа. За да се добие цялостна представа за приноса му не само към българското, но и в световното изкуство, е
необходим анализ на неговото творческо наследство в няколко аспекта.
Често извън обхвата на научните изследвания остават постиженията му
като живописец, график и карикатурист. А те са логични и обясними – негови учители и близки приятели са Дечко Узунов, Николай Райнов, Иван
Пенков, Илия Бешков, Цанко Лавренов – все личности и творци, оставили
своя отпечатък в културата ни и, което е от изключително значение в случая,
– формирали визуалната естетика, философията и морала на младия Тодор
Динов. Неговите живописни платна са сравними с най-добрите образци на
По-подробно вж. Янакиев, А. Енциклопедия. Българско кино. С., 2000, 87-88.
Вж. Герчева, К. Феноменът българска анимация. С., 1983, 60-79.
3
Bendazzi, G. Cartoons. One Hundred Years of Cinema Animation. London, John Libbey &
Company Ltd., 1994, p. 358.
1
2
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1. Гръмоотводът, 1962, реж. Тодор Динов

2. Типажът на квадратния човек от „Маргаритка“, 1965, реж. Тодор Динов
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3. Тъпанът, 1973, реж. Тодор Динов

4. Парижки дъжд, 1980, реж. Тодор Динов
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съвременната световна живопис като тези на Мартина Шапиро, Пол Лидънт,
Терънс Кларк, Хайди Мало. Друг е въпросът, че картините на Динов не са
познати дори и на българската публика. Това обаче не е пречка неповторимият му колорит да е модерен и днес, а графичните му отпечатъци да го
подредят до Домие и Гоя. „Колкото съм по-условен, толкова по-добре ме
разбират“ – твърди Динов, имайки предвид условността на изображението.
Не е трудно да се съгласим с това.
Тази своя визуална естетика и деформация той пренася и в динамичната образност на анимацията. Всеки негов анимационен филм е ярък и разпознаваем с конкретиката на своята изразност и степен на условност. Не
можем да сгрешим „квадратния“ човек от „Маргаритка“ с Прометей или
колорита на импресионистичния4 „Парижки дъжд“ с „Гръмоотвод“, или пък
„Тъпанът“ с „Изгонен от рая“. Всяко изображение е различно и характерно.
Но не и самоцелно или случайно, а обусловено от заложената драматургична основа в съзвучие с темата и посланието на филмовото произведение.
Няма да се изненадам обаче, ако това изобразително многообразие бъде
определено като липса на стил, защото за стил днес се приема правенето на
един и същ филм (разбирай едно и също изображение и тема) с различни
заглавия. Примерите не са малко, но засега ще ги спестя.
Финия си и изискан вкус към изображението Динов пренася и в игралните си филми. „Що се отнася до Тодор Динов, нямах идея, че е рисувал
толкова интересна живопис. Е, гледала съм и „Иконостасът“, разбира се,
но никога не съм била сигурна каква част от красивата му визия дължим
на сърежисьора Христо Христов или на оператора Атанас Тасев“ – споделя
в интернет пространството студентка по филмова журналистика5. По този
повод обаче Надежда Маринчевска пише: „Творбата [„Иконостасът“] е визуално и смислово наситена, така както са концентрирани анимационните
филми. Динов споделя, че опитът му в рисуваното кино помага много. Той
дори си позволява да направи сцена с бой между кучета, която реално не е
заснета, а впечатлението за близост се получава по монтажен път.“6
„Иконостасът“
„Ламята“
Само ще спомена още един факт, който няма нужда от коментар. В своето изследване „Анимацията и съвременното игрално кино“, глава 1.2 „Кратка история на използваните специални ефекти и елементи на анимация в
игралните филми“ иранският филмов историк Ханай Мохамад Реза подрежда Тодор Динов с неговия игрален филм „Ламята“ до Джордж Лукас с
„Междузвездни войни“ и Стивън Спилбърг с „Близки срещи от третия вид“.
Разбира се, това „комедийно фентъзи“ на Динов не може да се мери с технологичната и финансова мощ на Холивуд, но българският автор успява много
Вж. Маринчевска, Н. Българско анимационно кино 1915–1995. С., 2001, 218-219.
http://cinemaxp.com/?m=200912 [14.04.2016].
6
Маринчевска, Н. Тодор Динов – свободният дух на българската анимация. – Понеделник,
2003, бр.11/12, с. 98.
4
5
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добре както да вплете рисуван образ сред актьорските изпълнения, така и
монтажно да „изгради“ летежа на натурните персонажи.
За приносите на Тодор Динов в областта на визуалната филмова естетика може да се пише още, но искам да погледна „неостаряващото“ му наследство и от друг ъгъл, не по-малко важен. Темите в неговото творчество,
във филмите, в живописта, в карикатурите, създадени преди десетилетия, са
актуални и днес. Дори може би и по-актуални. Да вземем например всепризнатия шедьовър „Маргаритка“ с неговите универсални послания. Познат е
на всички. Много текстове са изписани, много анализи са направени за тази
гениална метафора за свободата, идеологиите и екзистенцията. Но филмът
може да бъде тълкуван и в контекста на проблемите за насилието, любовта
и добротата. Упадъкът и липсата на нравственост, самолюбието и предателството, страданието на твореца и на различния (в което днес влагаме друг
смисъл) са други морални и философски въпроси, независими от времето и
намерили отговори в анимациите „Прометей ХХ“, „Гръмоотвод“, „Изгонен
от Рая“, „Парижкият дъжд“, „Приказка за боровото клонче“, „Двуокият“. За
разлика от съвременните интерпретации на тези теми, в които количествата
изстреляни патрони и пролята кръв, отрязаните глави и крайници са едва
ли не критерий за добра режисура, режисьорските решения на Тодор Динов
изглеждат доста семпли и, може да се каже, „остарели“.
За да е по-цялостна представата за „неостаряващия“ Тодор Динов, трябва да бъдат отбелязани, макар и в телеграфен стил, и още някои факти: jой е
един от създателите на световния фестивал за анимационно кино във Варна.
В онези години тук идват автори като Йожи Кури, Никол Соломон, Душан
Вукотич, Джон Халас и много други, за които българските аниматори само
са чували. Слава Богу, след дълго затишие този фестивал отново го има. Заслуга на Динов е и създаването на карикатурния алманах „Апропо“, както и
на Световното биенале на карикатурата в Габрово. Няма да изреждам наградите му от световни кинофестивали, не обичам статистиката, а те са много.
И още нещо безспорно значимо, създадено от Тодор Динов. Както пише Боряна Матеева: „Тодор Динов, изглежда, е точният човек на точното място, само
времето дето не е точното“. Но в този случай и времето е точно. Създаването
на специалността „Анимационна режисура“ във ВИТИЗ е точно и навременно,
защото в началото на 80-те години световната слава на „феномена българска анимация“ е само избледнял спомен от миналото. В резултат на този далновиден акт
на съграждане и педагогическата работа на Динов по света отново започва да се
говори за българска анимация – този път за студентска. Кратките анимации на
българските студенти прибират не една и две световни награди. Театралната академия добива славата на филмова академия, по-точно на академия за анимация.
Много от младите режисьори като Иван Танкушев, Христо Стамболиев,
Николай Мустаков, Бронислав Ликоманов, Радо Бакалов и др. прилагат наученото в големите световни анимационни студиа. И печелят награди. Един
от учениците на Динов, Любомир Христов, работещ в Холивуд, споделя в
интервю: „Когато следвах при проф. Тодор Динов, бяхме шепа хора, кои-
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то имаха щастието да получат много добро обучение и постоянна работа в
студиото. Много съм му благодарен. Той ме научи да мисля като режисьор
и да рисувам като художник. Дори когато сме имали различия, те са били
полезни за мен, защото това беше творческо предизвикателство.“7
В началото отбелязах, че не мога да се ангажирам с пълнота и всеобхватност на този текст за „неостаряващото“ наследство на Тодор Динов. Да, така
е – тези няколко страници са недостатъчни.
Изкушавам се обаче да завърша, използвайки отново нещо написано от
Боряна Матеева за Тодор Динов. То е провокирано от заглавието на неговия
последен анимационен филм „Двуокият“. Много сполучливо тя го определя
като „Многоокият“ – човека с пророческото усещане за бъдеще и „неостаряване“.

TIMELESS TODOR DINOV
Gospodin Nedelchev

National Academy for Theatre and Film Arts

The article focuses on Todor Dinov’s contribution to the establishing of
Bulgarian animated film. Major aspects of his work are under consideration such
as the introduction of professional standards to animated film and innovative
at the time models, of modern representational plasticity, ranging widely from
the graphicalness of The Daisy to the impressionistic freedom of The Rain of
Paris. The analysis compares these works made decades ago with a number of
contemporary Bulgarian movies to trace the effect produced until now by the
oeuvre of the remarkable Bulgarian animator on the present film processes in
animation.
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Резюме: Статията коментира пиесата на Жан Жьоне „Слугините“ с фокус върху поетическите стратегии, чрез които авторът изгражда внушение за телесно присъствие
на персонажите. Осмисля се смесването на стилове (груб език и заемки от високата
литературна традиция). Акцентира се върху автопоетиката, която интензифицира сетивното начало като референция за телесност.
Ключови думи: тяло, сетивност, драматическа фикция, Жан Жьоне

Тревожните светове на Жан Жьоне са населени с пищни образи и объркващи сенки. В тези пространства тържествува словото – поезия в чист вид,
която се храни с думи, идващи както от възвишените сфери на чистата мечта, така и от скверните низини на човешкото падение. Неговите смущаващи
герои се движат между най-отричащите се крайности – бляна и крушението,
илюзията и суровата реалност, фантазмите и директността на живота. Трансформациите на този психически и телесен Аз са ядро в поетиката на Жьоне.
Той създава собствен свят и стил, който трепти в траектории на приближаване и отблъскване спрямо стабилизираните форми на словесно изразяване и
черпи с пълна сила както от литературната традиция и високата култура, така
и от сквернословието на социалните низини. Един виртуозен стилист, с пристрастие към барокова пищност и крайна езикова метафоричност.
Големите теми на Жьоне са престъплението, насилието, сексуалността,
проституцията, хомосексуализмът, любовта, затворът... Темата за тялото е
неизменна. Чувствеността, сетивността, физиологията властват с правото на
непосредственото си съществуване и Жьоне ни кани на пиршеството на екстатичното преживяване на човешката плът. „Слугините“1 предлагат в синте1
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зиран план разнообразни перспективи на отношение към тялото и телесното.
Ще тръгнем от драматическия текст и ще посочем примери за смесването на стилистики и поетически дискурси, които в съчетание изграждат перспектива към телесния аспект на персонажа. Първата сцена на пиесата започва с акцент върху телесното присъствие на двете слугини, които разиграват
своя ритуал (Клер е в ролята на Госпожата, а Соланж е в ролята на Клер).
Ремарките описват точното облекло на двете, а също и посочват определени
движения с прецизирани детайли. Още при първата среща на читателя двете
слугини са противопоставени по линията на скритото и на показаното тяло.
Чисто изобразителен характер носят детайлите в средата – сред изобилието
от цветя, две черни рокли създават колористичен контраст, а вечерният час
потапя тази картина в полумрак и предполага някакво вътрешно осветление. Чисто пластически характер се съдържа в експресията на позата на
Клер. Още преди да е започнало каквото и да е действие, Жьоне въвежда
щрихи на интрига, като създава хипотези за сюжет само чрез разположението на човешките фигури и облекла. За имплицитния зрител е невъзможно
да отвърне поглед от фигурата на Клер и нейната изразителна поза пред
огледалото, както е невъзможно да прецени, дали тази жена по комбинезон
е уловена в процес на събличане, или на обличане, а също и да разбере чия
е черната рокля, която е метната върху един стол. След първото описание на
време и място, ремарките допълват конкретността с указание за действие.
Клер нарежда на Соланж да остави ръкавиците си в кухнята. Фразите са императивни и властни – господарски тон, който заповядва грубо и директно.
И както казва ремарката: „По време на тази тирада Соланж невъзмутимо си
играе с чифт гумени ръкавици, нахлузва ги, съзерцава ги, разперва пръсти
ту във форма на цвете, ту на ветрило“.
В тази микродраматургия се съдържат няколко важни елемента, които
имат отношение както към общия стил на драмата, така и към принципа
на постигане на телесното, който ни интересува. Съчетаването на словесна
експресия в диалогичния план на текста със словесна партитура на движенията и жестовете на персонажите е характерен похват, който Жьоне
активно използва в хода на цялото действие. Тази драматургична нагласа
недвусмислено говори за общата визия, но и показва, че става дума за „писане“ в пространството и означаване на физическия режим на телата, който
комуникира със словесно изречения диалог.
„Ръцете и пръстите заемат централно място в жестуалната изразителност у Жьоне.“2 Те са възел, който свързва слугините и тяхната господарка
във верига на привличане, неприязън и погнуса, независимо че както в символен, така и в обективен план те са инструментът на обслужването на Госпожата. Но този телесен детайл има активно въздействие в цялата линия на
отношенията между слугините и Госпожата. През фокуса на ръцете минава
границата на докосване, която е критична и взривоопасна. Жьоне постро2

Корвен, М. Бележки към: Жьоне, Ж. Слугините..., с. 181.
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ява паралелен драматургичен сюжет на динамиката на връзката, базирана
върху възприятията на ръцете. Интригуващо е да се прочете този сюжет на
допира. В него се съдържат както ясно изразени социални стойности, така
и персонални преживявания. Ръцете, като най-фин човешки инструмент,
са преживени в оптиката на изключителна конкретност, а оттам – и като
източник на широко ветрило от асоциативни представи. Ако погледнем на
ръцете през обектива на междусубектните реакции, става видимо, че те отключват спонтанност, изказваща най-автентичното преживяване на другия.
В началната сцена на описания в ремарката етюд за ръкавици и ръце има
наслагване между случващото се с ръцете на Соланж и словесната тирада
на Клер (която е в ролята на Госпожата, но тази персонажна мистификация
е все още неизвестна за читателя/зрителя). Гумените кухненски ръкавици са
силен и повтарящ се дразнител за Госпожата, тяхното място е над мивката и
присъствието им в изисканата дамска спалня е не просто нелепо, то е скверно: „Кога най-сетне ще схванеш, че тая стая не бива да бъде осквернявана?
Всичко от кухнята е храчка. Излез. И си прибери храчките!“.
След това въведение започва сцената с обличането на Госпожата/Клер.
Всички части от облеклото на господарката буквално минават през ръцете
на слугинята и само тяхната материя (която е точно посочена: алено кадифе
за роклята, лачени обувки, смарагди за огърлицата, дантели за ветрилото)
създава преграда между пръстите, дланите и тялото. В ритуала на обличането няколко пъти се достига до критични точки на докосване, които предизвикват мигновена и бурна реакция. Жьоне продължава да вплита конкретно действие и метафорично отзвучаване. Ремарката посочва че „Соланж
прикляка на килима, плюе върху обувките и ги лъска с длан“. Реакцията на
Госпожата/Клер: „Клер, казвала съм ви да се въздържате от храчки. Дръжте
си ги във вас, момиче, нека там си отлежават... Смятате ли, че ми е приятно стъпалата ми да бъдат обвити от булото на вашата слюнка? От мъглата на вашите блата?“. И по-нататък обличането крие риск от допир, затова
предупрежденията се повтарят като рефрен: „Гледайте да не ме докосвате.
Дръпнете се назад. Миришете на пор“; „Ръцете ви! Да не блуждаят ръцете
ви, това гледайте. Малко ли съм го повтаряла под сурдинка! Смърдят на
помия“; „Дръжте ръцете си далеч от моите, допирът с вас е гнусен“. В тези
словесно изказани фиксации от докосването са вклинени и груби физически
реакции, които директно и болезнено прекъсват дори и случайния допир. В
цялата партитура на словесна и физическа грубост телата са цел, инструмент и залог за взаимност, макар и преживяна в конфликтни измерения.
Ако за господарката ръцете и тялото на слугинята са „храчка“, „пор“,
„помия“, „блата“, „воня“ – думи на отвращението, мръсотията и погнусата,
то за слугините ръцете и тялото на господарката са образ, обвит в тайна,
привлекателен и желан. Нейното тяло е тяхната скрита фиксация: „Невъзможно ми е да забравя гръдта на Госпожата под кадифените дипли“.
В този комплекс от представи на взаимното възприятие не може да не се
прочете доминиращият дискурс на сетивното начало. Другостта в социален
и в телесен план е конструирана чрез активното участие на сетивата. На пре-
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ден план излиза тактилното усещане, което реферира към кожата (най-вече
кожата на ръцете, на дланите и на пръстите, но се посочва и докосването до
други части на тялото). Освен допира в диалога на сетивата тържествува и
осезанието с широк комплекс от асоциации.
В пиесата на Жьоне конструирането на персонажите е обвързано с мобилизация на всички сетива, но особено натрапливо са активирани т.нар. от
Георг Зимел „по-низши сетива“. В този план се преплитат обективни топоси и субективни усещания. Топосите на отвращението и погнусата, които
дисоциират Госпожата и слугините, са свързани преди всичко с топоси на
телесното присъствие. За господарката те миришат на пор, от тях се носи
воня на слугинска стая, на гнусен коптор, те трябва да се въздържат от храчки, да ги задържат в себе си („там да си отлежават“) и най-вече да стоят в
кухнята („при миризмата на зъбите ѝ“). Особена е фиксацията по отношение на кухнята, която „има символично значение. За Жьоне тя е мястото
на лошите миризми“3. Кухнята се споменава неизменно със смрадта, гнилочта, зловонието. Там властва „беззвучната оригня на мивката“. Същите
миризми се посочват и като валидни характеристики на слугините и така
символичният смисъл разширява територията си. Ако допирът е причина
за мигновени припалвания на изначалната непоносимост, то образите на
обонянието са включени във верига от означения за телата, която надскача нивото на конкретното и поставя персонажите в други перспективи. Те
биват позиционирани в точки на отхвърлянето и изключването от мрежата
на социалния живот и на психическите проекции. Техните тела придобиват
статут на изключителност заради интензитета и напрежението на основните
характеризиращи ги определения (миризма, видимост, осезание).
Образност на доминиращо обонятелно възприятие откриваме и в усещанията на слугините към господарката. Нейното тяло е абсолютно отграничено от тях по линията на своята физическа недосегаемост, която се преживява като непостижим блян. За тях Госпожата е „гръд под кадифени дипли“;
„гръдта, от която се разнася уханен дъх... Гръдта ви... като слонова кост! Бедрата ви... като злато! Стъпалата ви... като кехлибар!“; „разголете тая крехка
шия“. Тялото на Госпожата е за тях обект, с повече естетическа стойност,
отколкото с непосредствено явен живот. Това е тяло-бижу („слонова кост“;
„злато“; „кехлибар“). Подобна скъпоценна изработка не би могла да бъде
докосвана от гнусни ръце, които вонят на пор... За слугините Госпожата е
опредметена и остойностена чрез своя личен капитал – тялото. Красива,
съблазнителна или провокативна – тези характеристики остават на втори
план, като се проявяват с различен интензитет в конкретните микроситуации. Луксът и скъпите материали реферират към изключителните стойности (пазарни, социални и символни). Повече от ясно е, че механизмът на
конкретизация е механизъм на акцент върху противоположното. Жьоне е
изградил телесна антитеза – две сетивни представи за женското тяло се срещат и влизат в конфликтен режим.
3

Пак там, с. 27.
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BETWEEN HIGH CULTURE AND FILTHY
LANGUAGE: JEAN GENET’S THE MAIDS
AND THE STRATEGIES OF DRAMATIC
INTERPRETATIONS OF HUMAN BODY
Veneta Doicheva

National Academy for Theatre and Film Arts

The article deals with Jean Genet’s The Maids putting poetic strategies used by
the playwright to create an impression of the corporeal presence of his characters
centre stage. The admixture of styles (filthy language and borrowings from
the high-literature tradition) is revised. Autopoetics, intensifying the sensuous
principle as a reference to corporeality, is accentuated.

312

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА
ПИСАТЕЛЯ ХРИСТО ДИМИТРОВ БРЪЗИЦОВ
Тодор Г. Панайотов
Нов български университет
todpana@abv.bg

Резюме: В изследването се проследява и анализира журналистическата дейност на
писателя Христо Бръзицов. Със своите около пет хиляди публикации в близо 80 издания, подписани с над 100 псевдонима, той е една от големите фигури в родната
журналистика.
Като журналист практически няма област, в която Бръзицов да не пробва своето
перо – вътрешна и международна политика, обществени проблеми, стопанство,
култура, спорт, хумор. Материалите му се отличават с жив и емоционален език. Той
успява да достигне до читателя, да установи с него непосредствен контакт, да въздейства, да внушава своите тези и разбирания. Като професионален журналист Бръзицов
извървява пътя от коректор и репортер до главен редактор и директор на централни
всекидневни вестници.Освен разностранен и продуктивен журналист Бръзицов е и
продуктивен и разностранен писател. Той е автор на 27 книги – мемоари, очерци,
хроники, пътеписи, хумор.
Ключови думи: медии, журналистика, Христо Д. Бръзицов, коректор, репортер, главен редактор, директор, писател, централни всекидневни вестници

Христо Бръзицов e един от най-известните журналисти на Третото
българско царство. Неговата журналистическа дейност продължава близо
три десетилетия, като започва в началото на Първата и приключва в края на
Втората световна война. За това време той успява да публикува около 5000
материала в 80 издания, подписани с над 100 псевдонима.
Христо Димитров Бръзицов е роден на 30 май 1901 г. в Цариград, където
получава началното си образование. По-късно завършва гимназия в София и
следва дипломация в Свободния университет. Като вестникар работи в найголемите български всекидневници през първата половина на XX век. В тях
е бил коректор, репортер, помощник редактор, главен редактор и директор.
Вестникарската кариера на Бръзицов като че ли е предопределена още
от раждането му, защото е роден в семейството на журналиста Димитър
Бръзицов. Баща му е човек с широка култура, владее близо десет езика и
като професионален журналист свързва името си с пловдивските издания
„Марица“, „Народний глас“ и „Законоведец“. Бръзицов-старши дълги години е редактор на българския екзархийски вестник, който излиза в столицата
на Османската империя. От страниците му редакторът отстоява последоваГл. ас. д-р Тодор Георгиев Панайотов изследва и преподава история, теория и практика на средствата
за масова комуникация. Програмен директор и програмен консултант на две магистърски програми в
НБУ. От 2013 г. е координатор на есенна и пролетна научна конференция в НБУ, а от 2015 г. е отговорен
редактор на годишника на Департамент „Масови комуникации“. Автор е на една монография, десетки
научни студии, статии, доклади и стотици журналистически публикации. Член е на СБЖ.
Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017
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телно българската национална кауза в борба с турската цензура и гръцката
патриаршия. Като истински възрожденец бащата ще завещае на своя син
идеята за обединение на България, както и вестникарската професия.
След започването на Балканската война, в края на 1912 г., екзархийският вестник спира да излиза, а семейство Бръзицови е принудено да
бяга в България и се установява в София. През 1913 г. Бръзицов-старши постъпва на работа във вестник „Мир“ като коректор и преводач. За
това издание той работи цели осемнадесет години чак до смъртта си през
1931 г. Скоро по неговия път поема и синът му.
Своите журналистически опити Бръзицов-младши прави още като ученик. Първите си материали той публикува в седмичния хумористичен вестник „К’во – да е“ с псевдоним Язека. Заедно със своя съученик от гимназията Никола Граблашев от ноември 1915 г. до края на януари 1916 г. той издава
и редактира седмичното литературно списание „Родна лира“. От това издание излизат общо пет броя, а най-дейният му сътрудник е младият Христо
Смирненски. Окрилени от този успех, тримата гимназисти решават да основат ново седмично литературно-хумористично списание „Смях и сълзи“.
Под тяхна редакция през 1917 г. от списанието излизат общо 35 броя.1
До 1921 г. Христо Бръзицов последователно работи като коректор в столичния „Общински вестник“ и във всекидневниците „Заря“ и „Пряпорец“,
сътрудничи на жълтия вестник „Ново време“. Успешните му ученически
изяви в журналистиката, както и работата в тези издания окончателно го
убеждават да поеме пътя на вестникаря. Истинското утвърждаване на Христо Бръзицов в тази професия става, след като постъпва в информационния
вестник „Зора“ през 1921 г. Кани го за репортер лично шефът на репортажа
Константин Купенков.2
„Зора“ е един от най-големите всекидневници, ръководен от известния
журналист Данаил Крапчев. Именно от него и от другите големи пера на
този вестник като Димитър Подвързачов младият Бръзицов ще се учи на
вестникарство. Освен репортажи в „Зора“, Бръзицов пише и фейлетони.
Най-голямото му постижение в този вестник обаче е неговата рубрика „На
безобидни теми“, в която е автор на стотици материали. Всеки ден в своята
колона той описва проблемите на българина, „нещата от живота“, различни
скандали, критикува управниците за бюрокрацията, формализма и пропуските в благоустрояването.3 В своите материали Бръзицов често използва
басни, анекдоти, куриози. Тези публикации привличат вниманието на читателя и правят известно името на автора им.
Така логично през 1927 г. идва и поканата към Бръзицов лично от главния редактор на „Мир“ Иван Пеев Плачков. Бръзицов приема и постъпва
като помощник редактор във вестника. За своята работа при Плачков в
1
2
3

Архив на Съюза на българските журналисти (АСБЖ), инв. № 2601, 5-20.
Бръзицов, Хр. Някога в София. С., 1970, 95-96.
Пак там, с. 97.
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своите спомени Бръзицов пише:
„Макар че Иван Пеев, когато ме
покани в „Мир“, не е търсел в
мен писателя и публициста, а повече един технически помощник,
за кухненска работа, аз не можех
да стоя мирен. Почнах да пиша.
Почнах една серия „Жорж Ганьов
в обществото“, сиреч внукът на
бай Ганьо. Почнах и отзиви на
книги, пиеси, полемични бележки със „Златорог“ на Владимир
Василева и няколко остри фейлетона срещу сензациите, които правеше вестник „Утро“. [...]
Други мои проявления в „Мир“
бяха сатиричното предаване на
дебатите (разискванията) в Народното събрание, части от „Хумористична история на българите“ в подлистници. [...] Иван
Пеев не ми се месеше в темите,
които разработвах по моему, без
1. Христо Димитров Бръзицов (1901–1980)
да се докарвам на акционерите.
[...] Разбира се, тук е невъзможно да изброя всичко, което съм писал в „Мир“
по времето на Пеевото главно редакторство. [...] Все гледаше да ме „лансира“, дето се казва.“4
На „Мир“ Христо Бръзицов ще посвети близо 14 години – приблизително половината от своята журналистическа кариера. Именно за този вестник
той ще напише най-силните си материали. В „Мир“ Бръзицов ще разкрие
докрай своето журналистическо майсторство и ще получи признанието
както на издателите, така и на колегията. Те ще му поверят постовете главен редактор и подпредседател на Дружеството на столичните журналисти
(ДСЖ). В „Мир“ той ще публикува около 1500 материала. Те са в широк
жанров диапазон: коментари, уводни статии, репортажи, интервюта, рецензии, прегледи, пътеписи и др., подписвани най-често с инициали или псевдоним.
В края на 1935г. за нов главен редактор на „Мир“ е назначен Борис Вазов. Той иска писмено изложение от помощник редактора Бръзицов относно дейността му във вестника. По този повод Христо Бръзицов пише: „В
изложението си казвах, че преглеждам вестника, преди да бъде пуснат на
машината, да няма грешки, че резюмирам събитията, дадени вече в сутреш4

ЦДА, ф. 543 к, оп. 1, а.е. 82, л. 110-114.
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2. Бръзицов (първият вляво) сред журналисти, Владая, 1929 г.

ните вестници с добавка новото по БТА. Още поддържам отдела „От вчера
до днес“, преглеждам репортажа на репортерите, редактирам отдела „Из науката и живота“, слушам чужди радиостанции, за да хвана някоя новина...,
че посрещам и изпращам външни сътрудници, че пописвам в „Бележки на
деня“, че воювам и с цензурата..., че предавам телеграмите със заглавия за
набор, пък и ги „попревеждам“ на български“5. Освен това Вазов възлага на
Бръзицов да пише и отзиви за кинопредставленията в София в рубриката
„Кино-преглед“ и да завежда рубриката „Преглед на печата“.
От края на 1938 г. до януари 1941 г. Христо Бръзицов е начело на всекидневния вестник „Мир“. Като главен редактор той коренно променя облика на „Мир“ и го превръща в един от най-модерните тогавашни вестници. Първата му задача е да смени шрифта, хартията и мастилото. Въвежда
скицата, клишета емблеми, увеличава снимковия материал и карикатурите. Премахва изцяло рекламата от първа страница. Създава две основни
външнополитически рубрики – „Последна минута“ и „От вчера до днес“.
Под заглавието на вестника поставя малка курсивна статия. В нея Бръзицов дава своя коментар за събитието на деня, а вдясно от главата на „Мир“
помества подходяща пословица, поговорка или цитат, които подкрепят неговите разсъждения. За прегледност въвежда на първа страница и подробен
показалец, в който представя по страници съдържанието на броя.
5

АСБЖ, инв. № 2601, с. 226.
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Всичко това прави
вестника по-интересен,
четивен и води до повишаване на тиража му. В
резултат още през 1939
г. са продадени в повече над 450 хиляди броя.6
Тъй като щатният журналистически състав на
„Мир“ е малък, главният
редактор Бръзицов успява
да привлече като външни
сътрудници едни от найизявените културни дейци на България. Сред
тях се отличават имената
на Райко Алексиев, Кирил Буюклийски, Орлин
Василев, Матвей Вълев
(Матвей Босяка), Боян
Болгар, Николай Фол и
др.7. Като нови автори на
уводни статии по времето
на Бръзицов се изявяват
Спас Д. Даскалов и Богдан Попов.
И като помощник ре3. Като главен редактор Бръзицов коренно променя облика на
дактор,
и като главен ревестник „Мир“
дактор на „Мир“ Христо
Бръзицов представя редакцията и отразява срещите на най-високо равнище,
състояли се между цар Борис III и премиерите на България с чужди държавници. Като представител на вестника и на ДСЖ, Бръзицов посещава Югославия, Гърция, Турция, Румъния, Германия, Чехословакия, Унгария, Полша.
След всички тези срещи по страниците на „Мир“ в рубриките „Впечатления от чужбина“ и „Светът през очите на българи“ се появяват интересни
репортажи, пътеписи, интервюта. По-късно в рубриката „Спомени на един
журналист“ Бръзицов дава допълнителни сведения от своите пътувания. От
тези материали читателите получават информация и впечатления от първа
ръка за редица чужди държавници и дипломати като крал Александър,
Адолф Хитлер, Драгиша Цветкович, д-р Мачек, Исмет паша, Ружди бей,

6
7

ДА – София, ф. 3 к, оп. 7, а.е. 12, л. 26.
Бръзицов, Хр. 3000 нощи в затвора. С., 1991, с. 23.
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4. Ръководството на Дружеството на столичните журналисти през 1940 г. Седналият в средата
е председателят Йордан Мечкаров, а крайният вдясно е подпредседателят Христо Д. Бръзицов

Титулеску, Фьодор Расколников.8
В началото на Втората световна война сред авторите на „Мир“ най-активен
е главният редактор Бръзицов. Тогава във вестника той пише не само уводната
статия, но и много политически материали, посветени както на вътрешни, така
и на външнополитически въпроси. Това не му пречи да продължава да списва и
рубриката „Кино-преглед“. Заради войната главният редактор Христо Бръзицов
въвежда ново работно време и организира по нов начин редакционната работа. В
няколко броя на „Мир“ той информира читателите, че създава специална „Служба за външни новини“. Това се прави, защото чуждите вестници вече са твърде
стари, а БТА предава новини отпреди няколко часа. Затова главният редактор се
разпорежда да се сформират денонощни дежурни екипи. Тези екипи трябва да
стенографират, превеждат и редактират съобщенията, уловени в радиоефира. Освен това те са задължени да поддържат постоянна телефонна връзка с кореспондентите на вестника от най-важните световни градове. Този нов начин на работа
веднага дава резултат и превръща изданието в информационен лидер на вестникарския пазар в страната. Понякога обаче поради напрегнатата работа се допускат и грешки, които редакцията своевременно коригира. Скоро нововъведенията
на Бръзицов в „Мир“ са възприети и от другите ежедневни вестници в България.
От позицията на главен редактор на „Мир“ Бръзицов става инициатор
за създаването на благотворителен фонд. От първа страница на вестника
8

Бръзицов, Хр. Някога в…, 119-123.
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5. Бръзицов като директор на вестник „Днес“ през 1942 г.

той призовава, вместо да се харчат пощенски разходи за честитки за новата
1941 г., те да бъдат дадени за подпомагане на бедните. Инициативата му е
подкрепена от ДСЖ и БЧК. Средства по техните сметки превеждат стотици
журналисти, писатели, чиновници, полицаи.
В края на 1940 г. Бръзицов оповестява, че „с новата 1941 г. „Мир“ ще направи нови усилия да подобри своя вид и своето съдържание“.9 Но главният
редактор не успява да осъществи замислените от него промени, защото след
по-малко от месец е принуден да напусне изданието. Със започването на
Втората световна война противоречията между Бръзицов и издателите на
„Мир“ се задълбочават. Основният проблем е каква да бъде външнополитическата ориентация на вестника10. Така в края на януари 1941 г. Христо
Бръзицов е принуден да напусне вестник „Мир“, като последният брой, в
който името му е изписано като главен редактор, е от 22 януари 1941 г.
Веднага след излизането си от „Мир“ Бръзицов е поканен да оглави
правителствените ежедневници „Днес“ (1940–1944) и „Нова вечер“ (1940–
9
10

Бръзицов, Хр. 47 години „Мир“. – Мир, № 12123, 28 декември 1940, с. 1.
ЦДА, ф. 543 к, оп. 1, а.е. 82, л. 218.
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1944). Той приема да стане съредактор (заедно със Симеон Груев) на правителствения официоз – всекидневника „Днес“, а от 1942 г. вече е негов
директор. Бръзицов си дава ясна сметка какво означава обвързването му с
правителствените вестници. Години по-късно той пише: „Знаех, че ще трябва да работя под похлупак, като чиновник, с вечни инструкции, да пиша
на зададени теми. […] Времето, в което постъпих във вестник „Днес“, бе
свързано със зачестили журналистически конференции. Това бе естествено
в такива времена. Не естествено бе, че от журналистите се искаше да притъпят окончателно своя разум и да пишат под команда. […] Журналистическите конференции бяха нещо много досадно, защото на журналистите се
натрапваше да мислят като някои членове на правителството“11.
Бръзицов обаче се противопоставя на някои от нарежданията на своите
началници. Въпреки настояването на директора на печата, той отказва да
отиде с група български журналисти на Източния фронт. В своите спомени
по този повод Христо Бръзицов пише: „Отказах рязко да отида на Източния
фронт. […] Отидоха: Тасев от „Мир“, Танев от „Утро“, Крапчев от „Зора“,
Кожухаров от „Слово“. […] Върнаха се. Борис Димитров (представител на
Българската телеграфна агенция) написа цяла книга „На Източния фронт
всичко ново (от „На Западния фронт нищо ново“). Другите си поругаха
здраво – мен ме нямаше в тоя концерт“12.
Бръзицов оглавява вестник „Днес“ в разгара на Втората световна война.
Вестникът е субсидиран от правителството и ръководен от Дирекцията на
националната пропаганда. Пряк отговорник на Дирекцията е министърът на
вътрешните работи и народното здраве. Вестник „Днес“ излиза на четири
страници, голям формат, а материалите му са разположени на седем колони. Отпечатва се в печатниците „Преса“ и „Военно-издателски фонд“ и има
тираж от 23 хиляди копия. „Днес“ се отличава с модерна визия и е богато
илюстриран с филмови плакати, рисувани реклами, снимки, карти13.
За три години и половина в този вестник почти няма брой, в който да
не излиза текст от Бръзицов. На първа страница той списва своя авторска
колонка с многобройни и особено възторжени материали на „най-после постигнатото национално обединение“ и на цар Борис III – „царя Обединител“. Не по-малко възторжени са и неговите материали, посветени на Германия и Италия, както и на немските войници – „синеоките Зигфридовци“. На
втора страница в „Днес“ Бръзицов публикува политически статии. На трета
страница той редовно излиза с материали в рубриката „На разни теми“, които подписва с псевдонима Бурян.14
Естествено, материалите му във вестника защитават официалната правителствена позиция, а по това време Царство България е съюзник на нацистАСБЖ, инв. № 2601, с. 459, 468, 469, 472.
АСБЖ, инв. № 2601, с. 485.
13
Белоконски, П. Истина по време на война. Пропагандата в България 1941–1944. С., 2000,
с. 80, 111-113.
14
Панайотов, Т. Български издатели и журналисти. С., 2013, с. 45.
11
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ка Германия и фашистка Италия. За тази му дейност в „Днес“, заедно с още
над 100 български интелектуалци, Бръзицов е осъден през 1945 г. от т.нар.
Народен съд. Неговата присъда е доживотен затвор, лишаване от граждански права, конфискация на имуществото и парична глоба. Както пише покъсно, „станах редактор на „Днес“, без да мисля за утре“15.
През годините на журналистическата си кариера Бръзицов сътрудничи
на десетки централни и регионални издания най-често под псевдоним16.
Сред тях са „Литературен глас“, „Кръгосвет“, „Дума“, „Време“, „Изгрев“,
„Нови дни“, „Българан“, „Щурец“, „Литературен час“, „Литературни новини“, „Развигор“, „Светулка“, „Хоро“. Намира време и да редактира и издава сам или в сътрудничество близо десет вестника и списания като седмичните хумористични вестници „Палячо“ (1924–1927) и „Маска“ (1928),
седмичните илюстровани списания „Нива“ (1928–1933) и „Аз знам всичко“
(1931–1932).
Краят на вестникарската кариера на Христо Бръзицов идва с държавния
преврат на 9 септември 1944 г. След близо осем години затвор той е освободен, но никога „народната власт“ не му разрешава да работи като журналист. Нещо повече, заради „черно досие“ не го приемат никъде на работа.
Затова става, по неговите думи, „махленски машинописец“. Едва през 60-те
години на XX век, благодарение на старо познанство с директора на Народната библиотека, Бръзицов е назначен като машинописец в библиотеката,
при това с договор по заместване17.
Освен разностранен и продуктивен журналист Христо Д. Бръзицов е
продуктивен и разностранен писател и успява да издаде 26 книги18. Писателското му творчество може да се раздели на два периода – до и след
1944 г. През първия той публикува 16 книги, като част от тях са материали,
свързани с журналистическата му дейност. Това са сборници с интервюта
с български писатели, артисти и композитори, пътеписи, хумор. Сред тях
са „Хумористична история на българите“, „Как ми се мерна Европа“, „Когато те говориха“ в два тома. През 1965 г., след вдигане на забраната да
публикува, се отдава на писателска дейност. Само за 15 години той успява
да напише и да види издадени 10 свои книги – мемоари, очерци и хроники.
По-известните от тях са „Во Прилепа града“, „Някога в София“, „Някога в
Цариград“ и „Български книгоиздатели“.
Христо Д. Бръзицов умира в София на 31 януари 1980 г. Едва след неговата смърт и след промените в страната през 1989 г. става възможно да
излезе и последната му книга „3000 нощи в затвора“. Тя е публикувана през
1991 г. от издателството на Софийския университет.
Като журналист практически няма област, в която Бръзицов да не пробва
своето перо – вътрешна и международна политика, обществени проблеми,
Бръзицов, Хр. 3000 нощи в…, с. 34.
Богданов, Ив. Речник на българските псевдоними. Трето издание. С., 1989, 444-445.
17
Бръзицов, Хр. 3000 нощи в…, 231-233.
18
Речник по нова българска литература 1878-1992. С., 1994, 43-44.
15
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стопанство, култура, спорт, хумор. Материалите му се отличават с жив и
емоционален език. Той успява да достигне до читателя, да установи с него
непосредствен контакт, да въздейства, да внушава своите тези и разбирания.
Със своята универсалност и продуктивност Христо Д. Бръзицов е явление в
българската журналистика.

THE JOURNALISTIC CAREER OF WRITER
HRISTO DIMITROV BRUZITSOV
Todor G. Panayotov
New Bulgarian University

This paper traces and analysis writer Hristo Bruzitsov’s career in journalism.
With his five thousand or so publications in about 80 periodicals under a hundred
of pen names, he made a great figure in Bulgarian journalism.
He contributed to all possible fields such as interior and international affairs,
social topics, economy, culture, sports and satire, writing vividly and emotionally,
capturing readerships’ attention and establishing immediate contact with them,
influencing and impressing his views on them. He started his career in journalism
as a proof-reader to proceed as a reporter and further to editor-in-chief and
director of national dailies. Apart from being a versatile journalist, Bruzitsov was
also a prolific author of 27 books of memoirs, features, chronicles, travel notes
and satire.

322

РЕЦЕПЦИЯТА НА ЖЕНИТЕ ХУДОЖНИЧКИ
В БЪЛГАРСКАТА ПРЕСА МЕЖДУ ДВЕТЕ
СВЕТОВНИ ВОЙНИ
Евгения Русинова

Университет по библиотекознание и информационни технологии
rusinova_evgenia@mail.bg
Резюме: Присъствието на жените художнички в българския културен живот, съответно
– и в пресата, се забелязва от последното десетилетие на ХІХ в. и се установява трайно
в годините непосредствено след Първата световна война. Още в края на 20-те години
женското присъствие – като живопис, скулптура, графика, приложни изкуства, илюстрация – се превръща в неотделим елемент от художествения живот на столицата и на
страната. Нещо повече, жените се утвърждават като едни от най-активните скулпторки,
като автори на текстове по проблеми на изкуството. Сред тях са популярни портретистки и авторки на салонни картини и представители на новаторски за българското изкуство направления. Статията представя някои аспекти на присъствието и рецепцията
на жените художнички в българския периодичен печат. Като източници са привлечени такива издания като „Литературен глас“, „Завети“, „Литературен час“, „Златорог“,
„Везни“, „Изкуство и критика“, „Слово“, както и някои от „дамските“ списания („Беседа/Дом и свят“, „Модерна домакиня“) и др. Акцентира се както на самостоятелни
публикации за жени художнички, така и на отразяването на техни прояви в обзорни
материали (например за общите художествени изложби).
Ключови думи: жени художнички, рецепция, периодичен печат – отзиви и рецензии

Присъствието на жените художнички на страниците на периодичния печат
чрез отзиви, образи, репродукции и собствени публикации съставлява основна част от тяхната рецепция в българското пространство. Пресата – основната (до средата на 30-те години и единствената) медия има решаващо значение
за популяризиране на техните имена и произведения.
Първо бих искала да аргументирам периодизацията. Ще поставя акцент
върху годините след Първата световна война. Годините на войната могат да
служат като водораздел в развитието на художествения живот в страната.
Краят на разглеждания период е свързан с англо-американските бомбардировки (есента на 1943 – пролетта на 1944 г.) и преврата от 9 септември 1944
г. Те слагат край както на изложбената дейност, така и на съществуването на
основните български периодични издания. Някои от тях са прекратили съществуването си по-рано, в самото начало на 40-те години („Завети“, „Родина“), но основните като „Златорог“, „Българска мисъл“, „Литературен глас“,
„Изкуство и критика“, „Просвета“ престават да излизат в хода на голямата
Доц. Евгения Русинова преподава в Университета по библиотекознание и информаионни технологии
от 1991 г. в бакалавърски и магистърски програми. Изследователските ѝ интереси са в областта на рецепцията на литературата и изобразителното изкуство, читатели, читателски предпочитания, връзки с
обществеността и др.
Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017
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стопанска, политическа и логистична криза, настъпила с бомбардировките
и последвалата ги евакуация. По това време умира Сирак Скитник, от оперативна художествена критика се отдалечават Андрей Протич и Чавдар Мутафов. Евдокия Петева-Филова, като съпруга на министър-председателя (от
септември – регент), има други приоритети. Макар една много голяма част от
участниците в художествения живот да продължават да съществуват и след
септември 1944 г., друг е вече периодичният печат и може би само „Изгрев“ –
вестникът на „Звено“ – продължава традицията от предишния период.
На второ място бих искала да очертая контекста на темата: жените навлизат
масово в изобразителното изкуство в годините след Първата световна
война. Достатъчно е да се посочат рождените години на едни от активните
художнички на междувоенните години – Василка Попова-Баларева – 1902,
Зоя Паприкова – 1902, Тодорка Бурова – 1902, Султана Суруджон – 1903,
Маша Живкова – 1903, Цветана Щилянова – 1903, Васка Емануилова – 1905,
Мара Георгиева – 1905, Вера Лукова – 1907, Александра Мечкуевска – 1907,
Вера Недкова – 1908, Олга Брадистилова – 1908, Бинка Вазова – 1909, Мара
Цончева – 1910.
Но разбира се, активни художнички има и от предишното поколение –
например Елисавета Консулова-Вазова, родена през 1881, Бинка Златарева
– 1891, Невена Кожухарова – 1892.
Периодът след Първата световна война е и времето на силно нарастване
на интереса към изобразителното изкуство в сравнение с предишния период.
Има сведения за своеобразен бум на покупки на картини през войната и непосpедствено след нея. Появяват се нови художнически дружества. Създават се различни институции и се осъществяват различни обществени и други
почини, които популяризират изкуството, например „Домове на изкуствата
и печата“ (от 1920 г.). Оформя се пазар на изкуството, дори в столицата се
открива специална галерия, която прави опит да „продава“ масово изкуство
– галерия АРС (1936). Провеждат се конкурси и се раздават премии по линия
на Министерството на народното просвещение и други ведомства, на БАН
(фонд „Берлинов“ и др.)1.
Художествената критика е вече в разцвет. Излизат специализирани периодични издания, които отделят значително място на изобразителното изкуство.
Публикува се и литература – популяризаторска, монографична, обзорна. Обогатява се художественият отдел на Народния музей по време на ръководството на Андрей Протич. Макар и много дълго време само на книга се създава
Софийски общински музей с художествен отдел (1928). Постепенно се оформят няколко постоянни изложбени средища, преди всичко в столицата. От
1927 г. започват ежегодните Общи художествени изложби. Откъм края на 20те години особено интензивно се организират художествени изложби – индивидуални и колективни, в някои моменти едновременно по 4 до 5 изложби се
провеждат в столицата.
Русинова, Е. Базови характеристики на художествения живот през първата половина на 20
век. – В: Култура и културна политика в България 1879–1944. Пазарджик, 2009, 42-49.
1
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Още в началото на 20-те години проличава, че жените завоюват своето
място сред художествения живот. Организират се първите техни индивидуални изложби – на Елисавета Консулова-Вазова (1919), Донка Константинова
(1920), Ана Балсамаджиева (1923) и др.2. Интересът към тяхното творчество
се подсилва и чрез т.нар. „дамски“, „домакински“, „женски“ списания, които
използват първоначално художнички за изработване на различни декоративни предмети, като автори за проекти за килими, покривки, дрехи и пр.3.
Основни тенденции, които се наблюдават през разглеждания период, са
организационното укрепване на жените художнички чрез създаване на тяхно
дружество през 1927, както и участието на жени като автори на обзори, отзиви и статии за изкуството. Творчеството на жените художнички намира значително отражение в българския периодичен печат. За техните прояви пишат
както постоянните наблюдатели на художествения живот като Сирак Скитник
(в. „Слово“, сп. „Златорог“), Никола Мавродинов („Златорог“), Стефан Митов (в. „Литературен глас“), Никола Т. Балабанов (сп. „Завети“), Ари Калъчев
(в. „Литературен час“), Димитър Симидов („Седмица на жената“), Димитър
Хаджииванов (сп. „Беседа“/„Дом и свят“), така и спорадично отделни художници и други лица, които на моменти излизат в печата с отзиви за художествения живот.
Няма периодично издание, поддържащо редовна рубрика за изложби,
което да не отразява дейността на жените художнички. Чрез репродукции
произведенията им са добре представени на страниците на периодичния
печат. Печатат се информации за прояви на български художнички в чужбина
– например за Ана Балсамаджиева, Невена Ганчева и др.4.
Внимание на женското творчество отделят както ежедневната информационна преса („Зора“, „Слово“, „Дневник“, „Днес“ и т.н.), така и специализираните в областта на литературната и общокултурната проблематика издания.
От последните особено място заемат в. „Литературен глас“ (1927–1944) със
своя постоянен наблюдател по въпросите на изкуството Стефан Митов и сп.
„Завети“ (1934–1940)5.
Над 50 имена на жени художнички се срещат сравнително редовно на
страниците на българския периодичен печат. Ще посоча само част от тях:
Олга Брадистилова, Тодорка Бурова, Бинка Вазова-Николова, Невена Ганчева, Цветана Гатева-Симеонова, Василка Генадиева-Еврова, Мара Георгиева,
Присъствия-отсъствия. Художнички и архитектки в модерното изкуство на България. Съст.
И. Генова, Л. Стоилова. С., 2006, 32-58, с. 60.
3
Русинова, Е. Модернизационният проект „Беседа“/„Дом и свят“ на Елисавета КонсуловаВазова. – В: Стефан Захариев: живот, дело, род. Пазарджик, 2011, 176-189; Русинова,
Е. Женските (домакински) списания и приносът им за модернизацията на българското
общество (20-те – средата на 40-те години). – В: Равнопоставеност на половете в политиката.
Българският опит. Съст. М. Мизов, Л. Канева. C., 2013, 381-396.
4
Митов, С. Успехът на една млада художничка (за Невена Ганчева в Рим). – Развигор, ІV, №
184, 16 май 1925.
5
София – сърцето на културния живот на България след Освобождението до 1944 година.
Съст. И. Атанасова, М. Бранкова. С., 2011, 106-213.
2
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Бронка Гюрова, Васка Емануилова, Олга Желязкова, Маша Живкова, Бинка Златарева, Невена Кожухарова, Донка Константинова, Елисавета Консулова-Вазова, Добрина Куйкова, Вера Лукова, Руска Маринова, Александра
Мечкуевска, Вера Недкова, Марсела Немска, Зоя Паприкова, Живка Пейчева,
Василка Попова-Баларева, Ружа Ракилова, Екатерина Савова-Ненова, Султана Суруджон, Невена (Нева) Тузсузова, Мара Цончева, Богдана Шарич, Олга
Шеханова-Шишкова, Цветана Щилянова и др.
Това е и свидетелство за тяхното място в художествения живот на страната.
Действително, някои от жените стават модни портретистки, търсени както от
представители на интелигенцията, така и на политическите среди и на столичния
хайлайф като Цветана Щилянова и Руска Маринова. Други се профилират като
активни, но и много популярни илюстраторки. Специално място заема със своята
многостранна изява Невена (Нева) Тузсузова, също популярна със своите илюстрации е Бинка Вазова-Николова – особено за издаваното от майка ѝ елитарно дамско
списание „Беседа“/„Дом и свят“. Трети създават изкуство, което влиза в домовете
– предимно авторките на натюрморти и на изображения на цветя.
Основните поводи, по които пресата отделя внимание на жените художнички
са: като участнички в ОХИ, в рамките на ежегодните изложби на жените
художнички, и техните самостоятелни изяви – (или по-рядко двойни) изложби.
Може да се направи изводът, че тяхната поява на страниците на периодичния
печат е в зависимост от тяхната активност като участнички в самостоятелни,
колективни или общи изложби. Отразяването на тяхната дейност зависи от
личните предпочитания на съответния завеждащ „художествената“ рубрика
на съответното издание.
Присъствието на жените художнички като наблюдателки/художествени
критички също е част от тяхното участие на страниците на периодичния печат.
Тук трябва преди всичко да се отбележат статиите на Елисавета КонсуловаВазова в „Беседа“/„Дом и свят“, на Вера Лукова в „Завети“, на Мара Цончева
в „Изкуство и критика“. Техните публикации са различни по вид и насоченост
– отзиви за изложби, портрети на художници, представяне на направления
и жанрове в изкуството, разглеждане на връзката изобразително изкуство –
интериор и пр.
На страниците на печата се изявяват и жени художествени критички – художнички и изкуствоведки. Такива са Елисавета Консулова-Вазова, авторка
на статии за изкуството в издаваното от нея сп. „Беседа“/„Дом и свят“6, както
и Евдокия Петева-Филова, която публикува в „Златорог“ и в издаваното от
съпруга ѝ сп. „Родина“, а също и случайно участващи авторки като Лукса Г.
Данаилова, Нелла Сливополска и др.
Тук бих искала да изтъкна една особеност на художествената критика
в разглеждания период. Сред художествените критици има някои страстни
почитатели на модернизма – Гео Милев, Чавдар Мутафов, Георги Папазов,
отчасти Сирак Скитник, Вера Лукова, Повечето от авторите обаче са
обективисти като Васил Димов или консервативно настроени привърженици
6

Николаева, А. Непознатата Елисавета Консулова-Вазова. С., 2002.
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на реализма като Стефан Митов, Борис Зографов (който се проявява на
страниците на сп. „Просвета“) и др.
Общото отношение към проявите на жените художнички е поощрително.
С малки изключения не се проявяват съмнения в творческите им възможности, каквито съмнения не липсват от страниците на печата7. Водещата позиция на художествената критика изразява синтезирано Стефан Митов: „Ако
мъжете художници у нас бяха достигнали някакви изключителни по своето
художествено значение резултати в своето творчество, може би щеше да бъде
оправдан ироничният скептицизъм и тази високомерна пренебрежителност, с
която се гледа на изкуството на българската художница...“8.
Доминиращото разбиране сред критиците е, че жените художнички трябва
да развиват свои специфични, присъщи на женската психика и светоглед черти9. Подобна позиция е свързана както с известна доза завишена критичност,
така и на моменти с доза снизходителност. Силно критичен е Сирак Скитник,
когато открива „липса на творческа упоритост и издръжливост, които не съпътстват дарованието на нашите жени и като че ли на твърде малко от тях
е съдено да преодолеят своята природа“10 или когато обобщава: „... липсва
чисто женски подход към работата... онази специфична атмосфера, която определя отношението на жените към света и нещата“11.
Не по-малко критичен е и Никола Т. Балабанов, според когото жените
художнички не са успели да създадат традиция, да утвърдят образа на жената художница, все още тематиката е по-далече от душата на жената художничка, но възприемат „без ярките отсенки на своеобразния лиризъм, на
женствеността“12. Разбирането, че жената трябва да рисува съобразно свои
психически специфики и нагласи, поддържа изявяващият се и като художествен критик живописец Аргир (Ари) Калъчев: „... жената със своята нежна
психическа структура с тънкото си чувство и присъщ финес като че ли найвече е пригодена за този вид живопис“13. Оценките към творчеството на жените художнички се определят от избраната естетическа позиция. Например
Гео Милев критично и почти унищожително посреща първата самостоятелна
изложба на Елисавета Консулова-Вазова като извехтяла и демодирана14 и възторжено, пет години по-късно, приветства Ана Балсамаджиева: „една излож7
Въргов, Х. Жената и творчеството. – Изток, І, 1925, № 1/2; Тодоров, Д. Биологичната
трагедия на жената. – Литературен глас, ІІІ, 1930/1931, № 99; Иванов, И.Хр. Мъжът и жената
в областта на изкуството, науката и философията. – Здрава раса, 1937, № 330.
8
Митов, С. Януарски художествени изложби. – Литературни новини, І, № 18, 22 януари 1928.
9
Сирак Скитник. Изкуство и публика. Художествена и театрална критика, есеистика и
публицистика от в. „Слово“. Съст. Л. Стоян. Варна, 2012, 140-141.
10
Сирак Скитник. Златорог, ХІV, 1933, № 6, с. 295.
11
Сирак Скитник. Изложба на жените художнички. – Златорог, ХVІІІ, 1937, № 5, с. 233.
12
Балабанов, Н.Т. Дружеството на жените художнички. – Завети, II,1935, № 4, 97-98.
13
Калъчев, А. Изложбата на жените художнички. – Литературен час, ІІ, 27 май 1936, № 37, с. 8.
14
Милев, Г. Две изложби. – Везни, І, 1919, № 1, 19-20; Срвн. с Цанков-(Дерижан), Х. Изкуство,
меценати и изложби. – Обществена обнова, І, 1919, № 2, с. 110.
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ба, която означава нов етап в развитието на нашето пластично изкуство“15.
Постоянният художествен критик на „Литературен глас“ Стефан Митов
демонстрира своето отрицание за „модернизма“ на Елиезер Алшех и същевремемнно възторжено посреща картините на Василка Генадиева: „По своята
изтънчена чувствителност, интимната характеристика на моделите си и по
съвършенството на хармонията, възвишено тоново благородство и извънредна
постройка на колорита си Василка Генадиева е един от най-ценните между
младите ни художници, между които толкова рядко може да се види една
наистина самостоятелна индивидуалност“16. Като пример за различните подходи към текущите прояви на художествения живот ще посоча отношението на в.
„Литературен живот“: от десетината отзива и обзора, посветени на художествени
прояви, само един е за жена – за изложбата на Харитинова17 – а в един обзор за
събитията през годината от близо 40 имена на художници е споменато само едно
дамско – на В. Емануилова18.
Жените художнички намират най-значително отразяване на страниците на
в. „Литературен глас“ и на сп. „Завети“19, както в обзорни текстове, така и в
отзиви за отделни изложби и с множество репродукции. Без преувеличение
тези две периодични издания утвърждават „дамското“ присъствие в българското изобразително изкуство.
„Завети“ още в първата си годишнина показва своя постоянен интерес към
жените художнички. Например в брой 5 Сирак Скитник разглежда изложбите
на Елисавета Консулова-Вазова и Бинка Вазова, в брой 7 – Иван Бояджиев –
тази на Вера Недкова.
Широко място се отделя на жените художнички и в рамките на ежегодните
обзори на общите художествени изложби. В обзора си за Осмата ОХИ Николай Райнов отбелязва поредица от имена на художнички от различни стилови
направления и жанрове като З. Паприкова, С. Суруджон, О. Брадистилова, В.
Недкова, Ж. Пейчева20. Списанието също така публикува редовно репродукции от произведения на художнички21.
Като пример за подхода на критиците от „Завети“ бих искала да посоча
отзива на Сирак Скитник за Елисавета Консулова-Вазова и за Бинка ВазоМилев, Г. Изложбата на Ана Балсамаджиева. – Пламък, І, 1924 (цит. по Милев, Г. Избрани
произведения в два тома. Т. ІІ. С., 1971, 199-201).
16
Митов, С. Две изложби. – Литературен глас, VІІІ, 1934, № 252, ; Срвн. с Изложба на жените
художници. – Литературен глас, VІІІ, 1935, № 272.
17
Загоров, Ч. Изложбата на Харитинова. – Литературен живот, І, 1940/1941, № 1, 2 октомври
1940.
18
Томов, Е. Художествен живот и изложби през изтеклата година. – Литературен живот, І,
1940/1941, № 14, 3 януари 1941.
19
Русинова, Е. Художественият живот на страниците на списание „Завети“ (1934–1940). –
Издател, Х, 2008, № 1/2, 23-28.
20
Завети І, 1934, № 13/14, 201-205.
21
Например в Завети, ІІ, 1935, № 3 са публикувани осем илюстрации, от които 2 цветни
от княгиня Евдокия, Е. Консулова-Вазова, Р. Пейчева, Р. Маринова, В. Емануилова, М.
Георгиева, Цв. Гатева-Симеонова.
15
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ва. Той е силно критичен към първата, защото смята, че тя не се променя,
нейният стил е консервативен, не показва разнообразие, не си поставя за разрешаване особени проблеми, следва школовката си; „нейните задачи лежат
по-скоро в миналото на нашата живопис и грешка би било да се търсят в
работата ѝ разбирания, задачи, които не си е поставяла и които са ѝ чужди на
живописна формовка“. Същевременно към Бинка Вазова се отнася позитивно, защото в нея открива свеж талант, търсене, интерес към различни полета
на изяви – например илюстрацията; за него Бинка е „жизнено дарование“, с
чувство за композиция, смелост в диренията, творческо въображение, „чисто
графическо умение“ и с успех опитва всички графични техники22.
Този балансиран подход се следва до края на списанието23. Той съчетава
критичност и поощрения и отразява субективните нагласи на критиците,
които с малки изключения проявяват трайна симпатия към един реалистичен
стил на живописване, с толериране, но умерено, на модернизма (трудно
възприемат творчески експерименти като тези на Георги Папазов, Елиезер
Алшех, дори на Бенчо Обрешков), като критикуват „безплодния“, „крайния“
и пр. модернизъм. Общо взето, за „Завети“ българският художник е Васил
Стоилов, макар че по своя характер списанието е еклектично и дава място за
изява и на критици, и на художници, които са далеч от реализма. Балансираният подход не е характерен само за „Завети“, „Литературен глас“ или „Златорог“, той се чувства и в други издания, и при други автори. Тези оценки,
както вече бе подчертано, носят и личните предпочитания на авторите. Така
например Ари Калъчев сравнява Цветана Щилянова, на чиито пастели дава
висока оценка, с модните портрети на Руска Маринова, които определя като
„рекламна живопис“24.
При всичката придирчивост, която се забелязва в оценките за художничките, има няколко именa, които са посрещнати почти с единодушна оценка за
техните постижения. Такъв е случаят с Вера Недкова. Според Иван Бояджиев
тя е „вдъхновен талант“ „и с личните си качества и висока култура и поетично заключена душа ще бъде една силна индивидуалност, с която българската
живопис се обновява“25. За Сирак Скитник в картините ѝ „всичко е дадено
с мярка“26. Никола Мавродинов предрича, че тя ще бъде една от първите в
редиците на младото поколение, художник с рядко определена индивидуалност, но и с богата духовна култура“27. Николай Шмиргела акцентира на това,
че тя е „възпитана в духа на общочовешката култура“28. И други художнички
се ползват със сравнително постоянно подчертано позитивно отношение – Вера
Сирак Скитник. Изложби. – Завети, І, № 5, 75-76.
Калъчев, А. Изложбата на Невена Ганчева и Живка Пейчева. – Завети, V, 1938, № 6, с. 129.
24
Калъчев, А. VІІ изложба на жените художнички. – Литературен час, І, № 3 (272), 24 април
1935.
25
Бояджиев, И. Изложбата на Вера Недкова. – Завети, І, № 7, с. 108.
26
Сирак Скитник. Изложбата на Вера Недкова. – Златорог, ХV, 1934, № 4, 189-190.
27
Мавродинов, Н. Изложбата на Вера Недкова. – Изкуство и критика, ІІ, 1939, № 4, 219-220.
28
Шмиргела, Н. Изкуството на Вера Недкова. – Златорог, ХХ, 1939, № 5, 251-252.
22
23
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Лукова, Александра Мечкуевска, Мара Цончева29.
На границита на 30-те и 40-те години в утвърждаването на творчеството на жените художнички като интегрална част от културния живот на страната определена
заслуга има Евдокия Петева-Филова, едно име, свързвано повече с етнографията и
като цяло незаслужено забравено. На страниците на основаното от съпруга ѝ списание „Родина“ тя редовно публикува отзиви за изложби. Тя обръща внимание на
Вера Лукова, Вера Недкова, Бинка Златарева, Маша Живкова, Мара Цончева, Зоя
Паприкова, Е. Куйкова, Екатерина Савова-Ненчева, Василка Генадиева-Еврова,
Елисавета Консулова-Вазова, Султана Суруджон, Мара Георгиева, Бронка Гюрова,
Живка Пейчева, Зина Йорданова, Кица Маркова и др.30. Оценките, които дава, са
обстойни, изградени върху добро познаване на съответното творчество. Характерни за стила ѝ са подобни оценки: за Вера Лукова „нейната дарба е свежа, сочна, на
места неулегнала, още чужда на себе си, но безспорно подготвена за едно културно
и разнообразно творчество“31; за Бинка Златарева тя „работи сериозно, систематически, без скокове и постепенно върви към опростяване, към по-смислени цветни
хармонии“32; за Вера Недкова „има дарбата на илюстратор“33.
Прегледът на рецепцията на творчеството на жените художнички в българския периодичен печат показва наличието на интерес и внимание. Той
свидетелства за разбирането, че творчеството им е част от общата картина на
художествения живот. Това разбиране съжителства с представи, че художничките имат свое специфично място, свой сюжетен кръг, своя „ниша“ в изобразителното изкуство. Към тях има очаквания в посока да намерят своите
подходящи жанрове и сюжети, в които да изразяват своя натюрел. Рецепцията
на проявите им също така отразява силната критичност и високите критерири към проявите на художниците въобще, без разлика на полово определяне. Достатъчно е да припомним рязката, на места унищожителна критика на
Стефан Митов към първата военна художествена изложба, включително към
произведенията на такива емблематични и високо ценени творци като Жеко
Спиридонов, Цено Тодоров и Александър Мутафов34.

Калъчев, А. Две художествени изложби. – Литературен час, І, 5 юни 1935, № 9 (278); Цонев,
К. Нашата живопис в нови насоки. – Златорог, ХХІ, 1940, № 3, 143-149.
30
Петева-Филова, Е. За живописта през миналия сезон. – Родина, І, № 1, 1938, 209-210;
Художествени изложби. – Родина, І, № 2, 1938, 207-208; 12 Обща художествена изложба. –
Родина, І, № 3, 1939, 204-205.
31
Петева- Филова, Е. Четири самостоятелни художествени изложби. – Родина, І, 1939, № 3,
206-208.
32
Петева Филова, Е. Бинка Златарева. – Родина, І, 1939, № 3, с. 208.
33
Петева Филова, Е. Художествени изложби на Вера Недкова, на жените художнички, на Е.
Генадиева-Еврова. – Родина, І, 1939, № 4, 209-210.
34
Митов, С. Първата военна художествена изложба. – Литературен глас, ІІІ, януари 1931, №
98, .
29
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THE RECEPTION OF FEMALE ARTISTS IN
BULGARIAN PRESS BETWEEN TWO WORLD
WARS
Evgenia Rusinova

University of Library Studies and Information Technologies

The presence of female artists in Bulgaria’s cultural life and respectively,
in the press has been discernible since the last decade of the nineteenth century
to establish itself lastingly in the years immediately after WWI. As early as the
1920s, female presence in the fields of painting, statuary, prints, applied arts and
illustration became an integral part of the art life in the capital and the country.
Moreover, popular female portraitists, representatives of innovative to Bulgarian
art movements and authors of salon paintings established themselves as active
sculptors and writers of think pieces about art issues.
The paper presents some aspects of the presence and reception of female artists
in Bulgarian periodicals. Such periodicals as Literaturen Glas, Zaveti, Literaturen
Chas, Zlatorog, Vezni, Izkkustvo i Kritika, Slovo, as well as some women’s
magazines (Beseda/Dom i Sviat, Moderna Domakinia), etc., have been cited as
sources. The emphasis is placed both on individual publications by female artists
and covering their participations in reviews of general art exhibitions, etc.
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ПОГЛЕДЪТ ОТ БЪЛГАРИЯ КЪМ ИЗКУСТВОТО
ВЪВ ФРАНЦИЯ ПРЕЗ 1960-ТЕ ГОДИНИ1
Ирина Генова

Нов български университет
Институт за изследване на изкуствата
irina.genova20@gmail.com
Резюме: Статията е част от едно по-обширно проучване „Поглед от България към
художествената култура на Франция през 1960-те години на ХХ в.“. Препрочитайки
идеологическите текстове на официалната критика от онова време, както и публикациите на относително по-неангажираните идеологически критици и художници,
се убеждаваме, че съществуват различия във възприемането на изкуството оттатък
Желязната завеса. По време на социализма българските художници осъзнават, че
Западът не е единен. Докато международният облик на американското изкуство се
свързва главно с абстрактната живопис и поп арта, заклеймявани като „авангардни“
и „декадентски“, престижът на френското изкуство се ползва с одобрението и доверието на българската публика благодарение на славата на Парижката школа през десетилетията, предшестващи Втората световна война (макар тази слава постепенно да
помръква след войната), на левите художници, близки до Френската комунистическа
партия, и на такива политически творби на Пабло Пикасо като „Герника“, „Гълъбът
на мира“ и „Клане в Корея“. Участието на български художници в международното
биенале на младите художници в Париж през 1959, 1961, 1963, 1965 и 1969 г., както
и в други международни форуми им дава възможност да пътуват, да трупат лични
впечатления и да сравняват. Несъвместимостта между визуалната реторика от двете
страни на Желязната завеса обаче създава непреодолими препятствия пред официалния обмен.
Ключови думи: изкуство отвъд Желязната завеса; фигуративно и абстрактно изкуство през 1960-те; Парижа школа след Втората световна война; Пикасо в комунистическите страни; българо-френски културни отношения

Тази статия е част от по-голямо изследване на тема „Погледът от България към изкуството отвъд Желязната завеса през 1960-те години“. В дълбокия план на изследването се явява въпросът за (само)изолацията на българТекстът е малка част от изследване, провеждано в рамките на стипендиантската програма на
Центъра за академични изследвания (CAS), София през 2016 г. Изследователската работа в
Париж беше подкрепена от гостоприемството на Maison Sugerdela FondationMSH.

1

Проф. д-р Ирина Генова е изследователка и преподавателка по история и теория на изкуствата. Публикациите ѝ обсъждат прояви на модернизмите в България и в съседни страни, както и съвременни художествени практики. Сред книгите ѝ от последните години са: Tempusfugit. За съвременнотоизкуство
и визуалния образ (на английски и на български език) (2007); Историзиране на модерното изкуство в
България през първата половина на XX век. Възможности за разкази отвъд модерността (на български език) (2011) и на английски език: Modern Art in Bulgaria: First histories and present narratives beyond
the paradigm of modernity (2013). Съставителка е на сборниците Следистории на изкуството (2001) и
Разказвайки образа (2003) (съвместно с Ангел В. Ангелов) и Модерно и съвременно. За изкуството и
неговите истории (2010).
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ската художествена сцена. Това явление има свое наследство от времето
на модернизмите и авангардите, които от перспективата на 1960-те са вече
класически. В годините на Желязната завеса то логично се задълбочава.
Художествената сцена в България, също и днес, е далеч по-изолирана от
артистичния обмен между художествени средища както в съседство, на Балканите, така и в бившата комунистическа Европа.
След Втората световна война в „лагера на социализма“ България изглежда много по-изолирана от други места, особено от момента на т.нар. „размразяване“. Наследената изолация е само част от обяснението. Наистина
в условията на временна либерализация артистични среди в Познан, Варшава, Братислава, Загреб и т.н. търсят възможности да възстановят обмена
извън официалните институции от времето преди Втората световна война.
Някои от носителите на този опит са все още активни. У нас не може да се
създаде алтернативно поле на обмен въз основа на предишен опит, тъй като
той липсва.
Избрах погледа към Франция като фокус на статията, защото условията
за комуникация с тази държава са особено благоприятни в политическата
конюнктура у нас. Този избор несъмнено има отношение и към моя личен
опит.
***
Подписаната на 11 юли 1961 г. Програма за културен обмен между
България и Франция е важна за българския контекст. Това е първият официален документ за обмен след Втората световна война. В доклад от архива
на Министерството на външните работи се казва: „… за първи път нашите
културни връзки с една капиталистическа страна се оформиха с правителствен акт и се издигнаха в междудържавни отношения“2. В началото на 1963
г. е отворена Френската библиотека в Софийския университет3. Създават
се специализирани гимназии за изучаване на френски език (т.нар. френски
гимназии) – най-напред в София през 1961 г., а след това във Варна и Враца.
В художествената област не бива да пропускаме едно малко коментирано
събитие от по-ранен момент – изложбата „Съвременна френска живопис“,
открита в София през януари 1949 г. Колекцията представя Фернан Леже,
Албер Марке, Жорж Руо, Андре Масон, Ролан Удо, Андре Лот, Жан Люрса
(с два гоблена) и др.4. Малко по-късно, в безизходното предано следване на
доктрината „социалистически реализъм“, в София не би било възможно да
се покажат композиционните и колоритни находки на тези художници, макар и те да са в сферата на фигуративното. Дори и след години, в началото
Григорова, И. Българо-френските отношения по време на президенството на генерал дьо
Гол (1958–1969 г.). С., 2009, с. 245.
3
Пак там, с. 246.
4
Съвременна френска живопис. Каталог на изложба. С., 1949. Предговор от Луи Шероне,
главен комисар на изложбата.
2

333

1. Съвременна френска живопис. Изложба в
София през 1949 г. Корица на каталога

2. Пабло Пикасо. Семейството на акробата с маймуна, 1905. Репродукция на корицата на сп. „Изкуство“, 1961, бр. 9/10

на 1966 г., в София е допусната от управляващите само изложба от репродукции „Френска живопис от ХІХ век“5. Предполагам, че събитието от 1949
г. у нас е част от широката културна инициатива на френското правителство
за организиране на множество пътуващи изложби в следвоенна Европа (с
особена концентрация във френската зона на Германия).
Опитът за изобретяване на „френско родословие“ на реализма в специализираната преса у нас
Опитът за изобретяване на „френско родословие“ на реализма, подменящ
осведомеността за съвременните тенденции на френската арт сцена, у нас
преминава през поредица от публикации. Препрочитането на български статии от официалните критици на времето, както и на публикации от по-малко
ангажирани с идеологически задачи изкуствоведи и художници ни убеждава,
че съществуват различия в отношението към изкуството отвъд Желязната завеса. Ясно се открояват отлики между коментарите на художествени явления
от Франция и Италия и такива от САЩ през 1960-те. Докато международните изяви на американските художници са определяни като „упадъчни“, пре5

Григорова, И. Цит. съч., с. 264.
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стижът на френските артисти е „акредитиран“ от славата на Парижката школа
в десетилетията преди Втората световна война от левите художници, близки
до Френската комунистическа партия, както и от политически ангажираните
творби на Пабло Пикасо, сред които най-прославена е „Герника“ (1937 г.).
По време на комунистическото управление в България в изданията за
изкуство се прави целенасочено усилие да бъде представено/изобретено
възможно родословие на реализма от Запад. Списание „Изкуство“ публикува специално написани статии във връзка с годишнини на европейски художници с неоспорима слава като Йожен Делакроа6 и Огюст Роден7 и т.н.
Тези текстове имат характер на общообразователни четива (често без позовавания и бележки), а не на изследване. В друг жанр публикации – записи
от обсъждания на изложби – се посочват като образци вече христоматийни
френски художници. Така на обсъждането на ОХИ 1962 като примери за
подражание от съвременните български художници се дават Оноре Домие,
Гюстав Курбе8, Франс Мазарел9. С Мазарел вече сме на терена на ХХ в.
Модерните тенденции, с които се подкрепя твърдението, че изкуството
е възможно единствено във фигуративни (със знак на равенство – реалистични) образи, са тематично обвързани с ужасите на войната и с човешката ситуация в индустриално развития свят. В това отношение творби от
т.нар. „Парижка школа“, наред с произведения на немския експресионизъм
от първите десетилетия на ХХ в., изглеждат особено подходящи. Ролята на
Съветския съюз като модел за подражание е проследима. Обогатяването на
канона на „реализмите“ през втората половина на 1950-те години води до
голямата изложба „Френско изкуство от ХV до ХХ век от съветските колекции“ в Пушкинския музей, а след това и в Ермитажа през 1955–1956 г.,
която завършва с работи от Сезан, Гоген, Матис и ранния Пикасо, както и
до ретроспективата на Пикасо, представена в същите музеи през 1956–1957
г. Сюзън Райд обсъжда усилието за разширяването на художествения хоризонт от критици като Нина Дмитриева и Борис Недошивин, които предлагат
множественост на моделите на фигуративното изкуство от ХХ век, допустими за усвояване от съвременното съветско изкуство10.
Френската художествена култура е с изключително висок престиж в
следвоенна Европа. Франция е свързана с антифашистката борба през Втората световна война. В страните от т.нар. социалистически лагер са важни
контактите с ляво ориентираните интелектуални и университетски среди.
Примерът на развиващите се културни връзки между Франция и Съветския
Божков, А. Йожен Делакроа. – Изкуство, 1963, № 5, 27-32.
Кац, М. Огюст Роден. – Изкуство, 1960, № 4, 37-43.
8
Изкуство, 1962, № 3/4, с. 12.
9
Пак там, 39-40.
10
Reid, S.E.(Socialist) Realism Unbound: The Effects of International Encounters on Soviet Art
Practice and Discourse in the Khrushchev Thaw. – In: Art beyond Borders. Artistic Exchange
in Communist Europe [1945–1989]. Ed. by Jérôme Bazin, Pascal Dubourg Glatigny and Piotr
Piotrowski, Budapest – New York, CEU Press, 2016, рр. 267-295.
6
7
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3. Трето биенале на младите художници в Париж, 1963 г. Страници от каталога с текст на комисаря и списък на българските участници

съюз, разбира се, е водещ. За управляващите комунистически партии от
особено значение е авторитетът на ФКП. В рубриката „Хроника“ на сп. „Изкуство“ информацията за събития на френската артсцена най-често се позовава на културното приложение на вестник „Юманите“ – орган на Френската комунистическа партия.
Противоречивото и селективно разширяване на канона на „реализмите“
по време на „размразяването“ в Съветския съюз, за което вече стана дума,
внася оживление и в художествените среди в България малко по-късно. В
обсъждането на ОХИ 1962 карикатуристът Цветан Цеков-Карандаш казва
не без доза ирония: „Ето например те лека-полека признават вече импресионистите, а утре те ще признаят и много други неща…“11. В България в края
на 1950-те и началото на 1960-те години са активни поколения с различен
опит от артистичния живот, останал отвъд Желязната завеса. Художниците,
участвали в българската експозиция на Международното изложение в Париж през 1937 г., сред които Вера Недкова, Иван Ненов, Кирил Цонев, са
в силите си и се връщат на сцената малко по-късно, макар временно и по
принуда да са се оттеглили от изложбите у нас. Вера Недкова разказва, че на
изложението в Париж е гледала изложби на Ван Гог, Хуан Гри, Жорж Брак,
Павилиона на електричеството със стенописите на Раул Дюфи. „Всичко видяно бях анотирала...“ Разгледала е и „Герника“ на Пикасо: „Герника“ беше
едно преживяване!“12. За онези, които през 1950-те години са младежи/студенти, познанията за художествената сцена на Запад са от публикации, ре11
12

Изкуство, 1962, № 3/4, с. 42.
Генова, И. Вера Недкова. Фрагменти. – Etcetera. Алманах за изкуство, 1994, с. 72.
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4. Трето биенале на младите художници в Париж, 1963 г. Страници от каталога с репродукции

продукции и разкази. Пътуванията, макар и не за всички, стават възможни
от края на 1950-те. През 1960-те „Парижката школа“ е приета и в България
– предпазливо, внимателно и с популярни четива13 – в канона на „прогресивното“ модерно фигуративно изкуство.
Пикасо играе ключова роля в изграждането на престижа на френската
култура в страните с комунистическо управление. С неговата „Герника“ и с
гълъба на мира на Световния конгрес за мир през 1949 г. в Париж той е артистично „знаме“ на пацифисткото движение, пример за „прогресивния“ Запад.
Писателят Иля Еренбург организира в Москва и Ленинград вече споменатата изложба от работи на Пикасо в руските колекции през 1956–1957 г.
по случай 75-годишнината на художника. „Френски тетрадки“ на Еренбург,
в които той разказва за срещите си с Пикасо в Париж, излизат на руски език
през 1958 г., а в превод на български език – през 1972 г. Творби на художника влизат в постоянните експозиции на съветските музеи. Пикасо е удостоен
два пъти с Ленинска награда за мир от съветското правителство – през 1950
и през 1962 г.
При тези обстоятелства фигурата на Пикасо може да влезе в обсега ако не
на реалистичното, то със сигурност на „прогресивното“ изкуство и за официалните институции в България, все така с внимателно избирани творби.
Корицата на кн. 9/10 на сп. „Изкуство“ за 1961 г. например е с цветна репроПрез втората половина на 1960-те и началото на 1970-те години издателство „Български
художник“ публикува поредица биографии на художници от френския писател Анри
Перюшо, сред които: „Животът на Сезан“ през 1966 г., „Животът на Реноар“ през 1969 г.,
„Животът на Мане“ през 1970 г., „Животът на Гоген“ през 1971 г. и т.н. Книгата на Амброаз
Волар „Спомени на един търговец на картини“, издадена на български език през 1964 г.,
предизвиква голям интерес както сред художническата, така и сред по-широката публика,
поради което е преиздадена през 1981 г.

13
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дукция на „Семейство
акробати с маймуна“ от
розовия период на художника.
Фактът, че Пикасо,
заедно с деветима други леви интелектуалци, подписва писмо до
Централния комитет на
Френската комунистическа партия, публикувано във в. „Монд“ на
22 ноември 1956 г.14, в
което се изразява тревогата за ситуацията
в Унгария, не е коментиран в пресата. Двусмислието в поведението му в годината на
юбилейната му изложба в Съветския съюз,
както и отдалечаването му от партията покъсно са игнорирани.
Пикасо е важна референция и в Централноевропейските страни с комунистическо 5. Страница от статия за Третото биенале на младите художуправление. Полският ници в Париж в сп. „Изкуство“, 1963, бр. 10
изкуствовед
Пьотър
Бернатович пише: „Източно-централноевропейските художници и критици,
изглежда, възприемат Пикасо като гаранция за свобода в полето на естетиката; те осъзнават необходимостта от социална метаморфоза в контекста на
трагедията на войната и искат да участват в процеса. Те също така искат да
са свързани с модернистката традиция, родена в Париж.“15 Бернатович разглежда дискусията за мястото на модернизма и ролята на Пикасо в новия
социалистически свят на страниците на списания в Полша, Чехословакия,
Унгария и Източна Германия. Проследявайки възможностите за директно
запознаване с работи на художника по онова време в четирите страни, авторът установява, че в първите следвоенни години популярността на ПикаUtley, G.R. Picasso: The Communist Years. New Haven and London, Yale University Press,
2000, рр. 198-199.
15
Bernatowicz, P. Picasso behind the Iron Curtain: From the History of Postwar Reception of Pablo
Picasso in East-Central Europe. – In: Art beyond Borders..., р. 153.
14
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со като борец за мир надвишава многократно познанието за изкуството му.
В България няма директен контакт с работи на Пикасо. Неговото име
липсва във френската изложба в София от 1949 г. По-възрастното поколение
художници познава негови произведения от пътувания преди войната. Помладото – от репродукции в чуждестранни (главно съветски) издания.
В текст от 1968 г. – четвърти от поредица статии, обявени като части от
подготвяната „Естетика на модерното изкуство“16 –Димитър Аврамов цитира потвърждаващо думите на френския художествен критик Жорж Будай в
каталога за изложбата на Пикасо в Загреб през 1967 г.: „Следва ли, че благодарение на завоюваната свобода в пластическите средства сюжетът за Пикасо е само претекст за живопис? Съвсем не! Докато Кандински отклонява
специфичните средства на живописта, за да създаде един субективен език,
Пикасо поставя всички свои средства, виртуозността си на рисувач, а също
и техниката, ефикасността на която проверява чрез опита – в служба на една
реалност, на която остава неизменно верен; реалност, обагрена от чувствата,
които го вълнуват и която надхвърля света на външното, за да достигне до
една по-дълбока истина.“ Тази последна част от поредицата на Д. Аврамов е
назована „Животът – източник на изкуството“ и съдържа 10 репродукции на
работи от Пикасо17. Връзката с реалността е изявена като ключова в текста18.
Директен контакт на художници от България със съвременно френско изкуство – (не)възможност за комуникация
Директният контакт на художниците в България със съвременно френско
изкуство се случва по време на участия в международни артфоруми и други
пътувания.
В края на 1950-те години несъвместимостта на образните реторики от
двете страни на Желязната завеса създава непреодолими затруднения в официалния културен обмен. Богомил Райнов, в качеството си на културно аташе във Франция, пише в доклад до Министерството на външните работи:
„Основната трудност специално за съвременната ни продукция се корени в
това, че поради тукашния упадък на изкуството и на самия естетически вкус
не само буржоазният зрител, но и прогресивната интелигенция са склонни
да третират нашите реалистични творби за „натурализъм“, „цветна фотография“, „остарял академизъм“ и пр.“19.
Български живописци, скулптори, графици участват в Биеналето на младите художници в Париж (наричано за краткост Парижко биенале) през
първото десетилетие от съществуването му. В предговора към каталога за
Аврамов, Д. Естетика на модерното изкуство. С., 1969.
Аврамов, Д. Животът – източник на изкуството. – Изкуство, 1968, № 4, 24-25.
18
За контекста ще отбележа, че 1968 г. (годината на публикуването на статиите) е двойно
знаменателна: със студентските вълнения, започнали в Париж и обхванали множество
университетски средища в Европа, и с потушаването на Пражката пролет с танковете на
Варшавския договор.
19
Архив на Министерство на външните работи: Григорова, И. Цит. съч., с. 243.
16
17
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първото биенале през 1959 г. Реймон Коня изразява амбицията на организаторите за форум от ранга на биеналето във Венеция и това в Сао Паоло,
но в този случай за млади художници (до 35 години). През първото десетилетие, до 1969 г. включително, участията са национални, както и в другите
две биеналета. След това принципът се променя и български художници не
участват през 1970-те години.
Петте български участия в Парижкото биенале – през 1959, 1961, 1963,
1965 и 1969 г. – бих обсъдила отделно при случай. Форматът на статиите в
настоящия сборник не позволява подобно отклонение. Тук само ще отбележа под линия петимата комисари и участниците20 с идеята, че повечето от
тях са видели биеналетата през съответните години. В сп. „Изкуство“ през
1963 г. излиза критична към новите тенденции статия, подписана с псевдоним21. От неформално споделяне са останали твърде малко следи. В документален филм от 2009 г.22 Ив. Кирков говори, макар и кратко, за преживяванията си при срещите със света отвъд Желязната завеса. „Кой млад човек
не иска да види света? Нормално е!“. Споменава за пътуването до Болоня,
за Панаира на детската илюстрация и книга, за посещението в Париж на
„гигантска изложба на американски художници“, за пътуването си до САЩ,
за Ню Йорк. В спомена му от 2009 г. „така ври от живот това всичкото, което
виждаш, така ври и кипи от изявата на свободния човек...“. Усвояването на
артистичните практики на Запад за него е свързано с усещането за свобода.
Ще цитирам и статия в сп. „Изкуство“ за друг международен форум, макар че трудно може да се съди за отклика на художниците към видяното по
публикации в официално контролираните издания. В статия за ІV Международна графична изложба в Любляна през 1965 г. Борислав Стоев, също
участник във форума, отбелязва за френската колекция: „Спокойствие и
уравновесеност лъхат от залата на Франция и на прочутата Парижка школа. Наистина и тук могат да се срещнат познатите вече нервни линии на
Ханс Хартунг, прекалено пъстрите безсмислени петна в направените със
завидно майсторство литографии на Цао Ву-Ки и наред с тях рисунките
на Пикасо, простичките офорти на Цадкин, литографиите на Карзу, суроПрез 1959 г. комисар е Димитър Остоич, участват: Георги Божилов, Ваня Дечева, Владимир
Гоев, Величко Минеков, Христо Нейков и Тодор Панайотов. През 1961 г. – комисар Владимир
Гоев, участват: Иван Филчев, Иван Кирков, Димитър Киров, Йоан Левиев, Енчо Пиронков,
Светлин Русев, Александър Дяков, Любен Диманов, Иван Кьосев. През 1963 г. – комисар
Величко Минеков, участват: Иван Кирков, Йоан Левиев, Георги Николов, Светлин Русев,
Ненко Токмакчиев, Галин Малакчиев и Любен Диманов. През 1965 г. – комисар Никола
Мирчев, участват: Георги Божилов, Димитър Киров, Георги Петров, Любен Диманов, Иван
Кожухаров, Анастасия Панайотова и Симеон Венов. За последното българско участие през
1969 г. комисар е Ганчо Георгиев, участват: Стефан Гацев, Крум Дамянов и Виолета Гривишка
(според регламента през тази година могат да бъдат представени по трима художници от
държава).
21
Чанков, В. Третото Биенале на младите художници в Париж. – Изкуство, 1963, № 10, 25-31.
22
Документален филм на БНТ „Иван Кирков, или да се спасиш в спомена“, 2009 г., сценарист
и режисьор Атанас Киряков, оператор Антон Бакарски.
20
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вите цветни хармонии в сериграфиите на Вазарели. Към тях като едно от
най-интересните явления в цялата изложба са трите акватинти на известния
професор по графика Фридлендер.“ Противопоставянето между представата за модерното френско изкуство от десетилетията преди войната и тази за
съвременната му изява е ясно очертано. Голямата награда за Виктор Вазарели е съобщена без коментар. Обстоятелствата обаче не пречат на Стоев
да оцени професионално Джони Фридлендер23 и неговите работи, които са
далеч от елементарно пропагандирания реализъм.
Най-достоверен е откликът (или липсата му) в артистичната практика
на тези художници. Той трябва да се проследи специфично и внимателно.
Общата промяна в живописни и графични работи се изразява в еклектично
сплетени референции на ранния френски авангард от началото на ХХ в.,
на Пикасо, Матис, фовистите, както и на различни колористични експерименти от времето след Втората световна война, интерпретирани често декоративно. Ще спомена отличаващите се в България изяви на Йоан Левиев,
Димитър Киров, Георги Божилов, Енчо Пиронков и др. в живописта и монументалната декорация от втората половина на 1960-те години насетне.
Тези художници участват, повечето от тях по два пъти, в биеналето в Париж
и получават богат визуален опит. Сред тях е и ядрото на т.нар. Пловдивска
школа, назована не без намигване към Парижката. Но техните работи, представяни в изложби у нас или другаде, не преминават границите на фигуративното, не навлизат в други референциални полета.
Интерес във връзка с погледа към Франция представляват свързаностите
на 1960-те години с опита от 1930-те в българското изкуство. Някои особености сякаш се повтарят, но контекстите са толкова различни. Писмата на
Вера Недкова от престоя ѝ в Париж през юни – юли 1965 г.24 са интригуващ
и ценен източник. Изложби и произведения на Жорж Руо, Василий Кандински, Соня и Робер Делоне, Фернан Леже, Александър Калдер, Ив Танги,
Салвадор Дали са споменати с възхищение. Лични срещи и запознанства с
изкуствоведката Дора Валие, с Нина Кандински, Соня Делоне, Серж Поляков ѝ носят наситени преживявания. И наред с тях – множество театрални и
балетни постановки. „Пребиваването ми в Париж е от най-голямо значение
за мен именно защото имах щастието да проникна в сърцето на творящия
Париж, а не бавно, отвън, периферно“ – пише В. Недкова на своята сестра.
„Посещения в ателиетата на корифеите, както ги назовават тук. Гребах в
горещата лава на вулкана. Или ще изгоря, или ще намеря основи за едно
възраждане. Знам, че няма да бъде лесно.“25 Въодушевяващите срещи са с
За Джони Фридлендер вж. Johnny Friedlaender. Le graveur dans son temps. Catalogue. INHA.
Paris, 2008. Съдбата на Фридлендер, преживял като евреин опита на концентрационните
лагери, го свързва с ляво ориентираните интелектуалци на следвоенна Европа. Негова голяма
ретроспектива е показана в Дрезден през 1980 г. – тогава в Източна Германия. Наред с тези
обстоятелства той е широко признат и влиятелен график.
24
Писма до Надя Недкова. – Et cetera. Алманах за изкуство, 1994, 53-60.
25
Пак там, с. 58.
23
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6. Страници от статия за Третото биенале на младите художници в Париж в сп. „Изкуство“,
1963, бр. 10

изкуството на „корифеите“, някои от които са вече в историята.
Друг художник от по-старото поколение – Иван Ненов, пише в сп. „Изкуство“ за Венецианското биенале през 1966 г. Текстовете очевидно са несъпоставими – коренно различни са личните писма, разказите за избирателно
гледане и публикацията в представително списание за конкретен съвременен артфорум. Сходен е само поколенческият опит. В статията на Ненов
четем: „Не по-малко смущаващо е и премирането на Марсиал Райс, представен в павилиона на Франция. Неон, флуоресциращи бои и механични
увеличения на едно женско лице – това е неговата творба. Други произведения са изцяло от неон. Райс проявява подчертано предпочитание към
ефектните средства на рекламата, от която изхожда, но понякога в нея има
повече дълбочина и внушителна сила, отколкото в неговите произведения.“
Омаловажаващият дискурс се пренася посредством сравнение и върху работите на американския художник Рой Лихтенщайн. Аргументите са от позицията на т.нар. „художествено качество“. Концепциите и на двамата артисти
не може да бъдат разположени в адекватно референциално поле и поради
това те изглеждат неуместни и заплашителни.
В темата за френското изкуство в България през 1960-те години заслужава внимание обстоятелството, че по-голямата част от гостуващите изложби
от Европа, при това от държави и от двете страни на Желязната завеса (тук
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изключвам експозициите от Съветския съюз), представят художествени
практики, определяни като приложни. Сред примерите са: Френски гоблени
в София през 1962 г., Сравнителна изложба на промишлени изделия, в която участват фирми от Федерална република Германия, Холандия, Франция
през 1967 г. и др. Наред с материалите за гостуващи изложби в списание
„Изкуство“ се публикуват и статии за художествени форуми на приложни
изкуства другаде, както и за отделни артисти и дизайнери. Брой 3 за 1966 г.
отбелязва смъртта на Жан Люрса с цветна репродукция от негов килим на
корицата. Тук само ще напомня като „българска връзка“ запознанството на
Марин Върбанов с Люрса в Пекин през 1950-те години. Знаменитият художник е поканен в Китай за лекции и изложба. По свидетелство на Върбанов
това е моментът, в който под въздействието на Люрса той решава да се занимава с текстил. Статия за Льо Корбюзие е публикувана по повод смъртта му
през 1965 г. През 1960-те години у нас е активен Георги Бакърджиев, който
носи опита от работата си преди войната в Националната манифактура за
стъкло и порцелан Севър, близо до Париж. Тези сфери се считат за относително неутрални в плана на идеологическото съдържание. Поради това и
художествените експерименти тук се коментират по-свободно.
***
Съвременното изкуство във Франция през 1960-те години започва да се
обсъжда адекватно в публикации у нас едва след падането на Берлинската
стена. Струва ми се, че това се дължи не само и не толкова на липсата на
информация за актуалните тенденции през 1960-те години, а на идеологическата подчиненост на критиката в официалните издания и липсата на алтернативни. В статия за кинетичното изкуство например Атанас Стойков, изреждайки множество прояви от този вид, отбелязва, че най-значима от тях е
изложбата „Движение и светлина“ в Музея за модерно изкуство на град Париж през 1967 г. Той заключава, че „в редица случаи би могло да се постави
въпросът доколко тези машиноподобни системи и светлинни съоръжения,
изградени по един съвършено рационален път, с използването на данните на
различни науки и на техниката, биха могли да се причисляват към изкуството, да се смятат за изкуство“26. Проблематичността на тези произведения
и артпрактики се обсъжда и във френската критика по това време, но не с
цел те да бъдат омаловажени и отречени. У нас през 1960-те години липсва
възможност за свободна критическа практика.
В подготвяната френска колекция за бъдещата Галерия за чуждестранно изкуство в София27 влизат като откупки или дарения цяла поредица
от живописци на фигуралния образ, родени през 80-те и 90-те години на
Стойков, А. За кинетичното изкуство. – Изкуство, 1968, № 6/7, с. 33.
Националната галерията за чуждестранно изкуство е открита през 1985 г. До 1990 г. тя
носи името „Людмила Живкова“. От 2015 г. галерията е филиал „Квадрата“ от Националната
художествена галерия.

26
27
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ХІХ и началото на ХХ век,
като Андре Лот, Ролан Удо,
Марсел Громер, Роже Бисиер и много други. Прави
впечатление
съвпадението
на немалко имена с тези от
споменатата изложба в София през 1949 г. Те трябва
да представят убедително
тенденцията на реализма във
френското изкуство. Разглеждайки тази чудата колекция
във филиал „Квадрата“ на
Националната художествена
галерия днес, успоредена с
работи на български художници от 1960-те и 1970-те
години, установяваме, че ретропогледът към модерното
изкуство е имал значително
въздействие.
Едва през 1990-те години,
след падането на Берлинската
стена, стана възможно адек- 7. Жан Люрса. Килим. Репродукция на корицата на
ватното публично обсъждане сп. „Изкуство“, 1966 г., бр. 3
на произведения и художествени практики от 1960-те и 1970-те години, споменавани в публикации
от комунистическия период сред „не-изкуството“. Проектът на парижкия галерист Бернар Жордан, включващ представяне на голяма изложба
„Съвременно изкуство във Франция“ (от колекциите на Националния фонд
за съвременно изкуство – FNAC) в София, Пловдив и Варна, съпътстваща лекционна програма и превод на български език на едноименната книга
на Катрин Мийе, реализиран през 1993–1994 г., мотивира ретроспективен
поглед към имена като Никола Шьофер, Франсоа Мореле, Марсиал Райс,
движението на новия реализъм, както и интерес към фигури от по-младото
артпоколение.
Този интерес обаче не успя да проникне в художествените институции у
нас. Днешната експозиция в Националната художествена галерия в София
сякаш е застинала във все същата ретроперспектива, забравяйки опита на
проекта „Съвременно изкуство във Франция“ през оживените 1993–1994 г.
Наред с френските контакти през 1990-те години се развиват и много други – с Австрия, Германия и т.н. Но националната институция „художествен
музей“ сякаш продължава да охранява статуквото на (само)изолацията.
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Заключение
Френското изкуство е представяно в България от времето на комунистическото управление ретроспективно и избирателно, предимно чрез достиженията на модерното изкуство до Втората световна война в границите на
фигуративния образ. В изкуството на визуалния образ, както и в литературата, предпочитанията са към автори, свързани с комунистическата партия.
Ситуацията в киното е малко по-различна. От 1957 г. в София се провежда
седмица на френското кино и макар и често в редактиран вид, у нас се прожектират филми на френската нова вълнà. Различие има и на музикалната
сцена. Френската естрада (наред с италианската) е особено привлекателна
за младежката публика през 1960-те.

A VIEW FROM BULGARIA OF THE 1960S ART
IN FRANCE
Irina Genova

New Bulgarian University
Institute of Art Studies

This article is part of a larger study, Bulgaria’s Perspective on France’s Art
Culture in the 1960s. Rereading the ideological texts of the official critics at the
time as well as the publications by relatively less engaged in ideological tasks
critics and artists, we are convinced that there were differences in the reception
of art beyond the Iron Curtain. Bulgarian artists under communism had come to
realise that the West was not united.
While internationally American art was generally associated with abstract
painting and pop art, which were pejoratively called ‘avant-garde’ and ‘decadent’,
the prestige of French art was approved by the Bulgarian audiences due to the
glory of the Paris School in the decades prior to World War II (though that glory
had started to fade after the war), the leftist artists, close to the French Communist
Party, and the political works by Pablo Picasso such as Guernica, the Dove of
Peace and Massacre in Korea.
The participation of Bulgarian artists in the Biennale de Paris in 1959, 1961,
1963, 1965 and 1969 as well as in other international events, provided opportunities
for travelling, gathering personal experience, and making comparisons. However,
the incompatibility of the visual rhetoric on both sides of the Iron Curtain created
insurmountable difficulties for the official exchanges.
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БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО СЛЕД 1989 КАТО
РЕАКЦИЯ НА КУЛТУРНАТА ПОЛИТИКА
Вяра Млечевска

Институт за изследване на изкуствата
veramlechevska@gmail.com
Резюме: Докладът разглежда националните приоритети на културната политика провеждана в България, както и дейността на културните институти като проблематика, коментирана в произведенията на съвременни български художници след 1989 г. Текстът
засяга и определени аспекти на националната културна идентичност, която в случая се
схваща като конструкт на официалната културна политика на България от по-ранни исторически периоди, но циклично репродуцирана до самото начало на 90-те години. Цел
на доклада е да проследи паралелно каква е официално провежданата културна политика на страната ни и какви са очакванията и нагласите на самите художници към съответните културни институции и тяхната политика. В текста са взети предвид предимно
реакции на художници, изразени с различни средства от диспозитива на съвременното
изкуство, включително художествени намеси, акции и инсталации.
Ключови думи: художествени практики, културни политики, политическа конюнктура, съвременно изкуство, експерименти

Критика на институциите на изкуството и културните политики е съществувала под различни форми и преди 1989 г. Макар и рядко, изразено несъгласие с културната политика е излагало на риск професионалните позиции
на критикуващите. Един от особено ярките случаи на критика, отправена в
епистоларен вид, е писмото на Александър Жендов до Вълко Червенков от
1950 г., в което художникът изразява своето разочарование от културната
и кадровата политика на партията.1 Kритика към държавния комунизъм е
изразена във филма „Понеделник сутрин“ от 1966 г. на Христо Писков и
Ирина Акташева чрез главната героиня Тони. През 1968 г. излиза от печат
„Сред художниците се създадоха и засилват опасни настроения: разочарование от
партийното ръководство, обезверяване във възможностите за творческа проява, та дори
и паника, в която се смята, че партията едва ли не си е поставила за цел да обезличи
творческото дело на художника, като го окове в казармена дисциплина, като го подчини
на безапелативна произволна цензура, като вулгаризира до площаден вкус изкуството
и т.н., и т.н. Художественото майсторство е под нивото на всички общи изложби от две
десетилетия насам... Под лозунга „борба срещу формализма“ се води истинска хайка, чиято
изходна позиция е груб сектантски кариеризъм, а средствата – клевети, интриги или просто
джандарски заплашвания. Вж: Аврамов, Д. Бележки върху тоталитарното изкуство. – http://
kultura.bg/web/александър-жендов-предупреждението/.

1

Вяра Млечевска е докторант в ИИИзк и разработва тема върху художествените практики в българското
изкуство след 90-те години на ХХ в., които са критични към институциите по изкуства. Пише за
съвременно изкуство в периодичния печат. Изявява се като куратор и е работила по редица колективни
изложби в страната и чужбина с участието на съвременни художници. Фокус на нейния интерес като
куратор, критик и художник е теория на образа, културни политики и ревизия на история на изкуството.
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сборникът с епиграми на Радой Ралин „Люти чушки“, илюстриран от Борис
Димовски, който съдържа една илюстрация на прасе, чиято опашка е припозната като подписа на Тодор Живков, и с кратък текст „Сит търбух за наука
глух“. Тези форми на съпротива не са останали без последствия за творците,
дръзнали да ги изразят. В резултат на своите действия Александър Жендов
изгубва всички професионални позиции, които е заемал, филмът „Понеделник сутрин“ не е пуснат на екран до 1987 г., а сборникът с епиграми на Радой Ралин е изтеглен от разпространителската мрежа.
Ситуацията след 1989 г. е коренно различна, тъй като творците разполагат със значително по-голяма свобода за творческа и лична изява. В същото
време постепенната либерализация на културния сектор, както и икономическата криза значително свиват държавната подкрепа за изкуството. Освен
липсата на ресурси за културата, държавната културна политика се основава
на концепция за представителност на националната държава и издига определени аспекти на културата като приоритетни за сметка на други2. Очакванията на художниците към държавата и реалната културна политика често
се разминават.
Тъкмо поради това изследването на формите на критика със средствата
на изкуството изисква да се проследи паралелно културната политика и съответните реакции на самите творци. В настоящия текст са разгледани само
част от артистичните практики, в които рефлектират конкретни елементи
на културната политика и в същото време въвеждат нови за местната сцена
артистични стратегии.
В международен контекст художествени практики, които са адресирани към
културната политика, се развиват още от късните 60-те и 70-те години на миналия век в работата на редица художници, чието творчество има принос към
историята на концептуалното изкуство и по-късно сайтспецифик изкуството.
Тези художествени стратегии взимат различни форми като художествени творби, намеси, критични текстове и арт/политически активизъм и биват назовавани с термина институционална критика (от англ. Institutional critique)3.
Още през 80-те години на ХХ в. у нас се появяват нови художествени
практики, които излизат от параметрите на съществуващия модел на създаване и експониране на изкуство. Създават се произведения, замислени
и осъществени в природна или градска среда, които имат ограничено съществуване във времето и са отворени за включване от страна на публиката. Придобиват публичност пърформансът, инсталацията и акцията, а в
първите години преди и след 1989 г. съществува атмосфера на ентусиазъм и
апетит към творчески експерименти, която заразява мнозина от по-младото
2
Ландри, Ч. Културната политика в България (Доклад на европейски експертен екип). Враца,
Министерство на културата, 1997.
3
Терминът институционална критика се използва, за да назове политизирани художествени
практики през 60-те – 70-те години, и се появява за пръв път в текст на Мел Рамсден от 1975
г. Вж. Alberro, A. and B. Stimson. 2009. Institutional Critique: An Anthology of Artists’ Writings.
Cambridge MA: The MIT Press.
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поколение творци. Политическата и социална ситуация в страната предразполага творците да дадат воля на своите творчески и обществени позиции и
именно тогава се появяват художествени проекти, които са пряко свързани
с контекста на времето и мястото. Само годините 1988–1990 г. оставят няколко емблематични творби, които представляват непосредствена реакция
на актуалната политическа ситуация в страната: това са инсталациите „Бум
в енергетиката“ на Сашо Стоицов от изложбата „11.11.89“ от 1988, „Долу
член 1“ от декември 1989 г. и „Време (машина за разбиване на идоли)“ на
Любен Костов, „Поглед на Запад“ на Недко Солаков от изложбата „Земя и
небе“ през октомври 1989 г., състояла се на покрива на „Шипка 6“ (сградата
на СБХ). Вероятно една от най-мащабните акции, осъществени в публично пространство, е „Хамелеон“ от 1990 г. на групата „Градът“4 по повод
последния конгрес на ДКМС5. Художниците издигат дървена конструкция
на хамелеон пред сградата на НДК, докато вътре протича конгресът на младежката комунистическа организация. Отправена е покана към хората да
донесат комсомолските си книжки и да ги вложат като „кожа“ върху тялото
на хамелеона. Тъй като книжките са бледозелени отвътре и червени отвън,
хамелеонът си сменя цвета при всяко подухване на вятъра.
Това са само част от художниците и проектите, които ярко отразяват кипежа на социалните и политически промени в страната. Те обаче утвърждават новите изразни средства, задават нова публичност на изкуството и
като цяло са непосредствена реакция на актуални събития. Постепенно в
годините след 1990 ситуацията се нормализира и спонтанността на художествените рефлексии преминава в по-аналитичен етап. Именно в тези години се появяват проекти, които са фокусирани пряко върху политиката на
културната институция или принципите на нейното функциониране.
През 1992 г. Недко Солаков прави намеса в постоянната сбирка на Националния исторически музей в София, озаглавена „Девет обекта“6. Деветте обекта са малки предмети като чашка от кафе, сякаш случайно забравена,
обикновена фаянсова плочка, поставена до средновековна керамика, както и
други обекти, направени от самия художник и поставени на различни места
в музея сред артефактите на постоянната експозиция.
Намесата на Недко Солаков дава една друга гледна точка към музейната
сбирка като фикционализирана среда на историята, конструирана посредством сценографията на витрините и избора на конкретните експонати, т.е.
извежда музейната сбирка като историческа възстановка през филтъра на
времето ѝ на създаване. Като художествена стратегия „Девет обекта“ работи
именно с контекста на пространството и неговите смислови и визуални параГрупата „Градът“, създадена през 1986 г., обединява изкуствоведа Филип Зидаров и
художниците Греди Асса, Божидар Бояджиев, Андрей Даниел, Вихрони Попнеделев и Недко
Солаков. Групата съществува за кратко в периода 1986–1991 г. Вж. Василева, М. Градът като
антипод. – Култура, 1998, бр. 33.
5
Димитровски комунистически младежки съюз.
6
Бубнова, Я. Художникът и музеят. – Изкуство/Art in Bulgaria, 1993, № 4, с. 17.
4
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метри.
През 1997 г. Калин Серапионов заснема видео в залите на Националната
галерия „Музеят – причина за среща и запознанство“, в което млад мъж и
жена се срещат в залите на НХГ, но интересът към експозицията бързо се
изчерпва и двамата решават да се отдадат на интимности в тоалетната на галерията.
От началото на 90-те Свилен Стефанов формулира критика към културната политика и към някои съществуващи модели в изкуството. В серия статии във в. „Литературен форум“7 той развенчава претенциите за „духовност“
и изключителност на априлското поколение художници, както и разкрива
псевдомодерния характер на предпочитанията на различни художници от
90-те към символи от фолклорната и национална традиция. Като цяло Свилен Стефанов вижда дейността на галерия XXL и кръга художници, свързани с нея, като алтернатива на художествените модели, възпроизвеждани
в СБХ. Така че неговата дейност като критик, куратор и творец би трябвало
да бъде разглеждана и като противопоставяне на определени културни политики и търсене на тяхна алтернатива. С подобни амбиции се създава и
фестивалът „София Underground“, основан от критика и куратора Руен Руенов. Фестивалът предлага демократична сцена на художници, театрали и
музиканти и дава пълна свобода за изява и експеримент. Именно в рамките
на „София Underground“ през 1998 г. Борис и Габриела Сергинови изпъл
няват пърформанс, озаглавен „Когато няма пари за култура, яжте лайна“.
Двамата, облечени в садо-мазо костюми под звуците от музиката на групата
„Бобо, Тошо и Табаков“, потрошават с чукове и флексове каквото има около
тях и предлагат на публиката да опита фекалии. Пърформънсът е в отговор
на редовно използваната фраза през 90-те, че пари за култура няма.
Реакциите на българските художници към културната политика са от нихилистични и анархистки като горната до находчиви и диалектични. Те са
обосновани също и от различната проекция на художниците спрямо артсцената. Например за някои от тях е жизненоважно българското съвременно
изкуство да бъде приобщено към международната артсцена и на държавно
ниво. Това предопределя тактически взаимодействието им с културните институции.
През 1999 г. в българското Министерство на културата пристига покана за участие на страната ни на Венецианското биенале. Позицията на
културното министерство е предвидима; бюджетът не го позволява. По
своя инициатива Недко Солаков предлага на министерството да застане
зад неговия проект „Съобщение“ с куратор Яра Бубнова8. Стратегията
Стефанов, С. Бележки върху заниманията с изкуство: визуалните утопии на 90-те. –
Литературен форум, бр. 10 (451), 13 март 2001 г.;
Какво са „Нови радикални практики“? – Литературен форум, бр. 19 (460), 15 май 2001 г.;
В очакване на новите варвари. – Литературен форум, бр. 24 (465), 19 юни 2001 г.
8
Попова, Д. Виртуалният български павилион, Разговор с Яра Бубнова и Недко Солаков. –
Култура, бр. 26, 12 юли 1999.
7
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на проекта е да бъдат разпространени 15 000 пощенски картички и 200
фланелки, които известяват за националното участие на България на 48то Венецианско биенале. Картичките са разпространени из различните
павилиони и събития, случващи се по време на биеналето. Проектът на
Недко Солаков има едновременно критичен и пожелателен характер.
Той изразява неговото желание българското изкуство да се приобщи към
международната сцена и същевременно е провокация към културното
министерство да приеме участието във Венецианското биенале сред приоритетите на културната политика занапред.
Подобна насока има и проектът на Иван Мудов „Музис“. Той обаче се
прицелва в проблема за отсъстващата институция – Музей на съвременното изкуство. Всяка балканска и източноевропейска държава има действащ
Музей за съвременно изкуство. Едва ли е нужно да се посочват всички необходимости, които попълва такъв вид институция, но, разбира се, особено важна е функцията на историзиране, контекстуализиране и остойностяване на
изкуството. Създаването на такъв музей изглежда естествена необходимост
за едни кръгове от творци и интелектуалци, докато от държавната администрация този въпрос е системно отбягван. Проектът „Музис“ от 2005 г. е на
практика едно медийно събитие, което огласява откриването на Музей за съвременно изкуство на гара „Подуене“ в София. Ключов момент за успеха на
проекта е ефектът от фалшивата информация, че Кристо ще бъде сред официалните гости на откриването. За откриването са отпечатани голям брой
плакати и са наети билбордове, както и са изпратени официални покани на
хора, заемащи високи обществени позиции като дипломати и директори на
културни институции.
На гара „Подуене“ се озовават около 300 души, главно хора от сферите на културата, журналисти и мнозина от официално поканените гости.
Някои журналисти определят акцията като флашмоб, макар всъщност множеството де не знаят предварително в какво участват. Част от зрителите се
фиксират в това, че очакванията им са били излъгани, вместо да достигнат
до мисълта за това защо няма музей. Непознаването на такъв тип художествени стратегии и неосъществените очаквания в известна степен отклоняват
вниманието от критичната натовареност на проекта, а именно да се провокира дебат относно липсата на Музей за съвременно изкуство. Това отчасти
се дължи на начина, по който бива отразен проектът от медиите, а именно
да се акцентира предимно върху сензацията вместо върху целия дискурс,
който съпътства идеята за Музей на съвременното изкуство.
На следващия ден Иван Мудов и Недко Солаков са поканени в телевизионно студио, за да коментират проекта. Но като че ли дебатът остава в тесните кръгове на художествените среди и съответно нито едно лице, представител на културното министерство, не се ангажира дори да изрази позиция
по въпроса.
Проектът на Иван Мудов се вписва по особен начин в регистъра на институционалната критика, тъй като голяма част от осъществените на Запад
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проекти използват като даденост съществуващата институция и нейните
физически параметри и контекст. Критиката е насочена към принципите на
функциониране на институцията, докато „Музис“ маркира липсата на институция за съвременно изкуство. Проектът е критика към държавната културна политика, която не припознава съвременното изкуство като символен
капитал. „Музис“ предпоставя необходимостта от намесата на държавата в
остойностяването на съвременното изкуство чрез неговото институционализиране в музей. Това на практика значи легитимиране на съвременното
изкуство и поставянето му наравно с визуалните модели, репродуцирани в
учебниците, което от своя страна отваря една голяма тема за концепцията за
национална политика и нейните приоритети.
В същото време расте недоволството от дейността на културните институции и неадекватността на културната администрация спрямо културата.
Абсурдите на културната политика са романизирани в книгата на Алек Попов „Мисия Лондон“, излязла от печат през 2004 г.
През 2007 г. Георги Богданов и Борис Мисирков правят серията фотографии „Пасианс“ по покана на кураторите Вера Млечевска и Светлана Куюмджиева по повод изложбата „По следите на загубеното време“,
състояла се в СГХГ. Концепцията на изложбата цели да постави въпроса
за това какви спомени от миналото има най-активното младо поколение
художници. Реакцията на Мисирков/Богданов е да насочат вниманието си
към дейността на културните институции. Те правят фотографии в седем
културни институции, между които Министерство на културата, СГХГ и
НХГ. За да реализират фотографиите, художниците са помолили служители на въпросните институции да отворят компютрите си на приложението Solitaire – електронна версия на пасианс с карти към компютърната
операционна система Windows. Фотографиите са отпечатани дигитално
върху винил с грапава структура и рамкирани в широки профили, така че
да имитират живописно платно, рамкирано в стара дървена рамка. Посланието е просто и ясно: културните институции или техните служители са
неефективни и не извършват полезни за културата дейности.
Иван Мудов отново създава фиктивна институция през 2009 г. – Български културен институт в Хамбург. В сградата е инсталирана изложба
„Колекция Музис“ с творби от частна колекция, но, уви, сградата е винаги заключена и изложбата, доколкото е видима, може да бъде зърната само
от витрината. Тази нова акция напомня за вялата активност на българските
културни институти в чужбина, събужда съмненията относно целесъобразността на тяхната изложбена политика и изобщо за това как българската
култура е представена извън страната.
Живеещият и работещ във Виена Камен Стоянов също се сблъсква с особеностите на културната политика на страната ни и интегрира преживяванията си в своя пърформанс „Културна мусака“. През 2010 г. той е поканен
за участие в първото издание на Айчи Триенале в Нагоя. Кураторката Хинако Касаги се обръща за подкрепа съответно към българското и австрийското
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посолство. Българското посолство не може да отдели финансови средства,
но предлага съдействие от страна на готвачката на посолството за откриването на биеналето. Камен Стоянов приема това предизвикателство, но
поради различни перипетии помощта на готвачката е оттеглена и накрая
художникът влиза сам в ролята на готвач. Проектът му представлява инсценирано готварско шоу, в което той готви рецептата за мусака на майката на
сумо бореца от български произход Коутошу. Фигурата на бореца, изрязана от картон, посреща посетителите на българското посолство в Токио. По
време на пърформанса Камен Стоянов говори за готвенето като за рисуване
и за рисуването като готвене, той оприличава приготвянето на сос бешамел
с приготвянето на грунд за платно. Докато готви, Камен Стоянов говори за
храната на родния си български език, а за изкуството – на английски, правейки отново намек за това кое е приоритет за дадена култура. Иронично
отбелязва, че все пак е художник и е нарисувал картини; два селски пейзажа
с маслени бои на стената.
В проекта на Камен Стоянов силно присъства кулинарен елемент от
българската национална кухня. На практика националната кухня заменя
смислово, символно и синтактично понятието за култура в структурата на
пърформанса. Камен Стоянов спекулира с пропозицията, че визията за национална култура отчасти се припокрива с промотирането на националната кухня. Подобна идея Камен Стоянов развива и в друг по-стар проект от
2010 „Носейки култура“. Художникът попада на информация в медиите за
това как министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов открива паметник на Стамен Григоров – откривателя на бактерията Lactobacillus
delbureckii subsp. Bulgaricus с думите: „Трябва да възродим имиджа на българското кисело мляко, което прославя България по света“. В същата година
бюджетът за изкуство и култура е редуциран. Като реакция на тези събития
Камен Стоянов решава да транспортира един пълен багажник с жива, съвременна българска култура (кисело мляко) и да пристигне с нея директно
на откриването на изложбата си. Млякото носи търговско име “cultura” и е
реално съществуващ продукт, който авторът използва като редимейд. С това
действие той спекулира с идеята, че българската политика припознава като
символен капитал храната в по-голяма степен от културата.
Представените в текста реакции на творци, макар и изразени чрез художествени проекти, могат да се разглеждат и като симптоматика на проблемите в културната политика на страната. Разгледани от перспективата на
творците, дефицитите на културната политика касаят основно концепцията
за културна политика, в която системно отсъства припознаването на съвременната култура като символен капитал. Причините за това са комплексни и
следва да бъдат обект на по-широко и задълбочено изследване.

352

BULGARIAN ART AFTER 1989 AS A RESPONSE
TO THE CULTURAL POLICY
Viara Mlechevska
Institute of Art Studies

This paper deals with the national priorities of the cultural policy pursued in
Bulgaria as well as the activities of the cultural institutions in terms of problematics
commented in artworks by Bulgarian artists after 1989. The article broaches also
certain aspects of the national cultural identity deemed in this instance to be a
construct of Bulgaria’s governmental cultural policy of earlier historical periods
but cyclically reproduced until the early 1990s. The paper seeks to trace in parallel
the publicly pursued cultural policy of this country and the artists’ expectations
for and mindsets towards the respective cultural institutions and their policies.
The article takes into account mostly artists’ responses, expressed by means of
various devices at the contemporary art’s disposal, including art interventions,
actions and installations.
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СПИСАНИЕ „ЕКРАН“ (1996–2009) И НЕГОВАТА
РЕФЛЕКСИЯ ВЪРХУ НОВОТО БЪЛГАРСКО
КИНО
Росен Спасов

Институт за изследване на изкуствата
rosenspasov@banskosp.com
Резюме: Списание „Екран“ излиза през периода 1996–2009 в София и е емблематично за периода след промените през 1989. Това е най-дълголетното специализирано
печатно издание за кино в тези години. Текстът проследява неговата история и се
фокусира върху това как то отразява българското кино.
Ключови думи: преход, кинокритика, медии, печатен пазар

Десетилетието след политико-обществените промени от 1989 у нас е белязано от икономическа и духовна криза. Политическите събития доминират в общественото съзнание и сякаш изместват културния живот. Драматичната промяна не подминава киното и целия сложен процес на неговото
финансиране, производство, разпространение и рецепция. Както всички
сфери на живота в България, така и то трябва да претърпи коренни промени. Процесът е бавен и болезнен. Законът за кинематографията от 1948 е
отменен едва през 2000 г.1. Междувременно киномрежата се приватизира и
много от киносалоните се трансформират в помещения за други дейности.
Киноцентърът се продава на безценица на американска фирма. Промененият принцип на финансиране налага от нищото да се появи професията
кинопродуцент, която да замести единствения продуцент през социализма –
държавата. Всъщност държавата продължава да финансира изцяло филмопроизводството до края на 19922. През 1991 е създаден Национален филмов
център (НФЦ, преобразуван през 2004 в Изпълнителна агенция към Министерство на културата), който на конкурсен принцип трябва да разпределя
силно намалялото държавно субсидиране. В тази си функция НФЦ става
посредник между новопоявилите се частни продуценти и държавата като
спонсор на филмопроизводството3. Количеството произведени български
Янакиев, А. Синема.bg. С., 2003, с. 213.
Пак там, с. 263.
3
Попйорданов, И. Киноиндустрия на изток от рая. – Кино и време, 2007, № 2 (29), с. 83.
1
2

Росен Спасов е докторант в сектор „Екранни изкуства“ на Институт за изследване на изкуствата. Дисертационният труд, върху който работи, е на тема „Периодични печатни издания за кино в България
1913–1944. Хронология и типология“. Магистър в специалността „Филмово и телевизионно изкуство“
в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ (2013). Редактор на фестивалния бюлетин на „Златна роза“ (2014–) и
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1. Списание „Екран“ – бр. 1, юни 1996

2. Списание „Екран“ – бр. 110, юни 2006

филми намалява драматично, а качеството им не е задоволително нито за
публиката, нито за професионалната общност.
Всичко това дава повод на българското кинознание да определи края на
хилядолетието като изключително слабо и незначително за родното кинопроизводство. Професионалната общност създава митологемата „нулеви
години“ и се налага всеобщото виждане, че по това време не са произведени
важни филми, както и такива със зрителски успехи. Надявам се, че подценяването на това филмово десетилетие предстои тепърва да бъде преразгледано в родната киноистория от необходимата историческа дистанция.
Специализираните печатни издания за кино у нас от началото на прехода предлагат пъстра и разноцветна картина, напълно съответстваща на
хаотичния медиен пазар по онова време. Интернет все още се усъвършенства като медия, а и не е достъпен за масовия потребител в България. Водещият източник на информация в България през първите години на прехода
е новосъздадената частна преса, жизнено зависима от тиражи и реклами.
Бързо започват и също толкова бързо спират да излизат редица вестници
и списания. Повечето от тях не оставят следа в историята и често са обект
на повърхностни обобщения, а не на задълбочени изследвания. Все пак са
физически запазени и от тях може да се проследи духът на десетилетието.
Както отбелязва Гергана Дончева в „Кинопериодиката през епохата на постсоциализма 1989–2015“, тези издания са „атрактивни, гарнирани с изобилие
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3. Списание „Екран“ – бр. 110, юни 2006 – вътре

от цветни снимки и греещи корици търговско ориентирани издания, които
нямат претенцията да се занимават със света на голямото кино; те проследяват предимно хитовата холивудска продукция и отразяват възходите и паденията в живота на актуалните звезди в конкретния момент“4.
Жадните за новооткритите източноевропейски пазари холивудски разпространители от своя страна променят кинорепертоара до неузнаваемост и
това до голяма степен предопределя тематичните кръгове на специализираната кинопреса. Българското кино като цяло остава извън нейния интерес,
може би поради гореизброените причини. Въпреки това някои от тези издания все пак не загърбват напълно родната кинематография и отделят известно внимание. Такова издание е списание „Екран“, което излиза през
периода 1996–2009 в София и е месечно специализирано издание за кино.
Издатели на списанието са братята Трифон и Кирил Гяцови и Олег Чернев5.
Излиза в 12 книжки годишно. Списанието използва авторски материали и
преводи от чуждия печат. Първият брой е от юни 1996, а последният излиза
през ноември 2009, след което списанието преминава в дигитален формат и
съществува до април 2010.
Дончева, Г. Кинопериодиката през епохата на постсоциализма 1989–2015. – Кино, 2016, №
1, 8-12.
5
Бивш актьор, захванал се с издателски бизнес. Собственик на издателство ЕТ ОЛАРТ –
Олег Чернев.
4

356

4. Списание „Екран“ – бр. 100, август 2005

В брой 1 от юни 1996 редакционният екип се състои от Екатерина Лимончева и Мария Вълчанова. След четири издадени броя до края на годината списанието спира да излиза най-вероятно по финансови причини.
Появява се отново през септември 1997, а Вълчанова е заменена от Митко
Найденов. През ноември същата година идва коректорът Тони Митрашкова,
която остава на този пост в списанието до самия му край. До края на 2004
екипът нараства, разпределят се и конкретни роли. Главен редактор е Екатерина Лимончева, а отговорен редактор Владимир Трифонов. В екипа влизат
Лора Трайкова, която отговаря за новини, видео и DVD; Иван Петров – за
телевизия; Весела Владимирова и Весела Николаева – за преводни материали. Към сътрудниците се присъединяват Димитър Алтънков, Мариана
Иванова, Димитър Дринов и Деян Статулов. През годините сред авторите
на текстове в списанието са много от утвърдените днес критици и киножурналисти. Пълният списък с автори е много подробен и любопитен. Може да
се намери в специалния брой 110 от юни 2006 г., с който списанието отбелязва своята 10-годишнина. В началото екипът на списанието е малоброен.
Състои се от млади и ентусиазирани критици и киножурналисти, някои от
които ще се утвърдят професионално в него. Един от тях е Деян Статулов,
който попада в екипа по покана на главния редактор Екатерина Лимончева,
а по-късно сам заема редакторския пост за известно време през 2005–20066.
6

Интервю с Деян Статулов, юни 2016. Личен архив.
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„В средата на 90-те това
са начинаещи млади хора,
изкушени от възможността
да реализират един твърде
различен проект в областта на филмовата култура.“7
Наистина, от гледна точка
на концепция, формат и реализация „Екран“ коренно се
различава от всички специализирани издания за кино в
България, излизали до този
момент. Проектът е дело на
19-годишния киноман и любител на компютърни игри
Трифон Гяцов, който сам е
дизайнер на първите четири
броя. Той и неговият брат
Кирил създават любителско
списание за компютри, от
което бял свят виждат само
няколко броя. Това обаче е
достатъчно да осъществят
контакт с дистрибутора и
издател Олег Чернев. Завършилият ВИТИЗ актьор слиза от сцената на Врачанския
5. Списание „Екран“ – януари 2001
театър след 12 години стаж
и започва да навлиза в бизнеса с разпространение на печата след промените от 1989–1990. До средата на
90-те вече е създал и развил своята издателска и разпространителска фирма ЕТ
„Оларт – Олег Чернев“: „Списание „Екран“ се яви като естествено продължение на едно списание за компютърни игри, което те [Кирил и Трифон Гяцови]
правиха преди това. Около неговото издаване аз извършвах хамалската работа
– отпечатване, хартия, дистрибуция и т.н. Те се занимаваха с творческата страна. След това ми представиха идеята за едно киносписание, което според мен
е било провокирано не само от познанството ни, но и от факта, че дванадесет
години съм се занимавал с театър, професионален актьор съм и имам отношение към киното и изкуството. Но и в списание „Екран“ творческата работа се
извършваше от братя Гяцови, и по-конкретно – от по-малкия брат Трифон Гяцов. Те бяха хората, които събраха творческия екип и общуваха с него; хората,
които бяха отговорни за визията на списанието, за графичната му концепция, за
7

Дончева, Г. Цит. съч., 8-12.
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6. Списание „Екран“ – бр. 150 (последен), ноември 2009

материалите, за журналистите, както и за това какво точно ще се представя. Аз
се занимавах с печата и дистрибуцията.“8 Трифон Гяцов отговаря за творческата страна, Кирил Гяцов – за контактите с рекламодатели и разпространители, а
Олег Чернев – за издаването и дистрибуцията. През 2002 Чернев се оттегля от
списанието, а постепенно от издателския и дистрибуторския бизнес: „Идеята
за списание „Екран“ ми беше близка, с удоволствие се занимавах. Трябва да
е ясно, че от финансова гледна точка това не беше особено успешен проект.
Подобни издания са скъпи. Хартията беше максимално качествена. Редакционната издръжка също беше скъпа. В един момент, след 7-8 години съвместна
работа, аз трябваше да реша дали да продължавам с този проект, тъй като основно финансовата тежест падаше върху мен. Аз трябваше да осигурявам финансирането. Оказа се, че трупахме загуби и аз реших да се оттегля.“9 След това
„Екран“ започва да се издава от новосъздадената за целта фирма „Ин дриймс“
ООД на братята Гяцови. Според Статулов заплащането в редакцията е било задоволително, но „далеч от хонорарите в други подобни издания“10.
Първият брой от юни 1996 е на цена 100 лв. срещу 64 страници. Той
съдържа обръщение от редакцията, в което се заявява целта на изданието:
Интервю с Олег Чернев, юни 2016. Личен архив.
Пак там.
10
Интервю с Деян Статулов...
8
9
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„... да дава информация в аванс за всичко от света на киното. Това, естествено, не изключва и погледа към неговата история. Тайната ни надежда е, че
покрай обилието от материали, или по-точно чрез него ще успеем да помогнем за допълването на филмовата култура сред читателите. Залагаме на прецизността в подбора на статиите и начина на тяхното поднасяне... Желанието ни е всеки от вас да намери нещо интересно в списанието. Опитали сме
да постигнем разумен баланс между четивни и аналитични материали.“11 В
същия текст са описани и стартовите рубрики12. На този етап българското
кино не се споменава, но пък в броя има публикувано пространно интервю
с Павел Васев – тогавашния новоизбран председател на СБФД. Това е индикация, че културната политика в България също ще бъде обект на внимание.
Първото по-сериозно отразяване на голямо киносъбитие в България
„Екран“ прави през ноември 1997, когато четиридесет страници от книжното му тяло са отделени като каталог на „Киномания“. Едновременно с
това списанието започва да отразява и фестивалите по света. В тези първи
години се сменят различни варианти на рубриките му, търси се обликът на
материалите и съотношението текст–визия, като в крайна сметка везните се
наклоняват чувствително в полза на визията.
Екипът на списанието си поставя целта да обхване и представи, доколкото
е възможно, повечето филмови събития за месеца, както и целия български
киноафиш. Сред постоянните рубрики са: „На път към екрана“ – за бъдещи
проекти и филми в снимачен период; „Кинокласации в България и САЩ“
– за боксофиса от последните седмици (в броя от януари 1998, редакционният екип, по образец на чужди издания, стартира ежегодна редакторска
класация на 10-те най-добри филма, показани по българските екрани през
изминалата година); „Филмът на корицата“; „Лица от екрана“ – за звездите; „Лица зад екрана“ – за режисьори, оператори, сценаристи, композитори;
„Фестивален екран“ – отразява фестивали и церемонии по награждаването;
„Киноекран“ – с авторски рецензии за актуалния афиш и др.
Още от самото начало в рубриката „Български екран“ изданието отразява
киносъбитията в България – „Киномания“, „София Мюзик &Филм Фест“ и
наследилия го „София Филм Фест“, кинофестивалите „Златна роза“, „Любовта е лудост“ и др. Публикуват се репортажи от снимачните площадки на
български и чужди продукции. Често се печатат интервюта с актьори, режисьори, продуценти и дори телевизионни програмни директори. Представят
се новите филми. Юбилейният брой 100 от август 2005 е посветен на младите таланти в българското кино, което тъкмо по това време започва да връща
популярността си сред публиката. В този смисъл списанието ефективно
рефлектира върху действителността и в същото време спомага за популяризиране на родните творци. Методът, избран за това, също е новаторски
и необичаен за нашия медиен пазар – публикувана е специална фотосесия,
11
12

Сп. ,,Екран‘‘, 1996, № 1.
Описание на основните рубрики има по-долу.

360

наречена „Новата генерация на българското кино“, в която се представят
успешни млади представители на киноизкуството ни – актьорите Весела
Казакова, Валери Йорданов, Деян Донков, Асен Блатечки, режисьорите Борис Десподов и Андрей Паунов, продуцентът Мартичка Божилова13. Към
фотосесията има и кратки текстове. Представените в нея млади творци днес
вече са утвърдено ядро в българския кинопроцес. За сметка на това българските филми са тотално пренебрегнати на кориците на списанието. Първата
(и единствена) корица с български филм е от януари 2001 – „Писмо до Америка“ (реж. Иглика Трифонова)14. Представянето на филма на страниците
на списанието е осъществено чрез подробни интервюта с тримата главни
актьори – Ана Пападополу, Филип Аврамов и Петър Антонов.
Общите изводи от анализа на материалите, които се публикуват в сп.
„Екран“, е, че характерът им е основно информативен и фактологичен, често забавен и любопитен. Преобладават оперативни рецензии, наричани ревюта, включително и отрицателни. Деян Статулов отрича върху творческия
екип да е оказван натиск или да е имало случаи на поръчкови рецензии. Посериозни аналитични текстове присъстват рядко. Имайки предвид съдържанието на „Екран“, може да се предположи, че целевата му група читатели са
професионалистите в областта на киното, кинолюбителите и една плаваща,
не много обемна група непостоянни читатели, които биха могли да си купят списанието за развлечение в свободното време или от любопитство към
някой нашумял филм (например този на корицата). „Според издателите му
списанието е предназначено за по-младите, които не се интересуват толкова
много от материали на критиците, а разчитат да намерят добри фотоси и
данни за своите любимци.“15 Според Чернев тиражът му се движи от 6000 в
началото, до 2000 в края.
Тематичното списанието е насочено към широка аудитория с оглед на
това, че голям процент от материалите са свързани с комерсиалния месечен афиш на киноразпространението у нас. Покачване на потреблението
се търси чрез привлекателен дизайн на кориците и вътрешността на всеки
брой от списанието, както и чрез високото качество на печата. „Различната
информация – това е верую, което екипът на „Екран“ следва през годините. Различни гледни точки, разнообразна и богата информация за филмите, акцент върху филмографиите на главни действащи лица – режисьори,
актьори, сценаристи, оператори; обобщение на световни тенденции, фестивали, награди и звездна суета – всичко присъства върху страниците на
киносписанието.“16 Акцентира се много върху илюстративния материал.
Всеки месец на корицата е представен очакваният най-голям касов хит, чиято премиера в България предстои същия месец. Използват се имиджови диаВж. „Екран“, 2005, № 100, 24-35.
http://www.imdb.com/title/tt0262690/?ref_=fn_al_tt_1 (посетен на 13. 04. 2016).
15
http://www.capital.bg/vestnikut/svobodno_vreme/1997/09/06/240622_kinomanite_otnovo_
mogat_da_chetat_spisanie_ekran/ (посетен на 13.04.2016)
16
Дамянова, С. 150 броя ЕКРАН. – Екран, 2009, № 150, с. 44.
13
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позитиви, а не кадри от филмите. Дългогодишният главен редактор в списанието Екатерина Лимончева твърди, че изборът на корицата се прави от
редакционния екип на базата на това кой филм е най-популярен и не зависи
от рекламодателите. Корицата трябва да бъде атрактивна и да продава списанието – например за първия брой е избран актьорът Брус Уилис във филма
на Тери Гилиъм „12 маймуни“17. Според Статулов понякога при избора на
корица са се вземали под внимание субективни и финансови фактори.
Като търговско издание, целта на „Екран“ е да се издържа и печели от
реклама. Според Лимончева подборът на темите никога не е зависел от рекламодател, а по отношение на отразяването на репертоара, списанието се е
стремило да работи с всички разпространители и всеки един от тях е могъл
да бъде рекламодател18. Издателят Олег Чернев потвърждава, че политиката
и тематичната насоченост се определя от братя Гяцови, които са работили и
осъществявали контакт с всяка разпространителска фирма, която би имала
интерес. Все пак разпространителите играят своята роля в качеството си на
основен рекламодател и източник на информация в списанието: „Представянето включваше критичен материал за всеки филм, богат илюстративен
материал. Компаниите разпространители предоставяха този визуален материал и това позволяваше на „Екран“ да бъде много красиво и атрактивно.
Визията трябваше да бъде на високо ниво, защото основните рекламодатели
бяха фирмите, които разпространяват филми в България, и ние трябваше
да отговаряме на едни определени критерии.“19 Деян Статулов не изключва
възможността разпространителите да оказват финансово влияние при избора на водещите материали, но този тип стимул според него е само една
възможна причина.
През 2007 страниците стават по-малко, редакцията също се свива. „Помня, че имаше промяна в редакционния екип и трудности в намирането на
рекламодатели. Мисля, че лошият мениджмънт на списанието е част от
причините за неговото спиране.“20 Юбилейният 150-ти брой на списанието
бурно афишира новия облик на електронното издание www.ekranbg.com от
вътрешната страна на своята първа корица и се оказва последен във формата
на книжно тяло. Броят от ноември 2009 съдържа статия за жизнения път на
списанието, в която дългогодишната авторка в „Екран“ Светлана Дамянова
оптимистично обобщава: „Екран“ продължава да се променя – от наивносистематичния стремеж за недостъпна информация, който е особено важен
за края на 90-те години, до днешния свръхнаводнен с информация полукибернетичен „мрежови“ модел на общуване, в който все още се вклинява
онзи един-час-разлистване, който феновете подаряват на своето списание.“21
От следващия месец, декември 2009, читателите на списанието вече
Twelve monkeys: http://www.imdb.com/title/tt0114746/?ref_=nv_sr_1 (посетен на 13.04.2016).
Интервю с Екатерина Лимончева, септември 2013. Личен архив.
19
Интервю с Олег Чернев...
20
Интервю с Деян Статулов...
21
Дамянова, С. Цит. съч., с. 42.
17
18
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няма да имат възможността да подаряват „един-час-разлистване“. В проведените интервюта редакторите и издателите посочват комплекс от причини:
финансови трудности, малък пазар, промяна на потребителската култура в
посока интернет и др. То започва да се издава само в електронен вариант на
адрес www.ekranbg.com. Запазват се някои от основните рубрики – новини,
класации, ревюта, но информацията не се обновява често, а и качеството на
материалите не е задоволително. В този електронен вид „Екран“ съществува до април 2010.
В заключение може да се обобщи, че списание „Екран“, предвид своя
търговски характер, рефлектира върху българското кино точно толкова, доколкото то присъства в дневния ред на обикновения български зрител. Киносъбитията, новите филми, интересните личности и културните политики
се отразяват балансирано, без анализите да натежават в неговото съдържание. Списанието изиграва своята немалка роля и в друг аспект на кинопроцеса в България – то се оказва трамплин за кариерите на някои от утвърдените днес киноведи и журналисти.
Текстът е част от „Програма за подпомагане на младите учени в БАН“. Авторът изказва своята благодарност към проекта.

EKRAN JOURNAL (1996–2009) AND ITS EFFECT
ON THE NEW BULGARIAN FILM
Rosen Spasov
Institute of Art Studies

The Ekran journal, published in the period 1996–2009 in Sofia, was emblematic
of the period of political changes after 1989. It was the longest-running periodical
specialised in film in these decades. The article traces out its history, focusing on
how it covered the developments in Bulgarian film industry.
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ЗАКЪСНЕЛИТЕ ПРЕМИЕРИ. КОНТЕКСТ И
ОБЩЕСТВЕН РЕЗОНАНС
Деян Статулов

Институт за изследване на изкуствата
dstatulov@abv.bg
Резюме: Между 1957 и 1987 цензурата в България спира няколко филма по различни
идеологически причини, но основният довод е неспазване на каноните в изкуството,
наложени от „единствената“ партия и нейното ръководство – ЦК на БКП (Централен
комитет на Българската комунистическа партия). През 1988 г. вследствие на променената политическа линия, наложена от Съветския съюз, на екран последователно се
прожектират всички спрени от цензурата филми. Въз основа на изследвани документи се представя пътят, който изминават филмите до тяхната възобновена премиера.
Ключови думи: цензура, идеология, социализъм, българско кино, забранени филми

Траекториите на активизирането и сравнителното отслабване на цензурата, както и механизмите на контрол върху българското кино преди 1989
година са слабо изследвана територия и интерес представлява темата за
закъснелите премиери на забранените филми. Със сигурност има причини,
които са довели до решението на ДСО (Държавно стопанско обединение)
„Българска кинематография“ да възстанови спрените през предходните години филми на екран.
През 1956 г. излиза постановление1 на ЦК на БКП за състоянието и понататъшното развитие на българската кинематография по повод филма на
Бинка Желязкова „Животът си тече тихо (Партизани)“ (1957), което дава
да се разбере, че бдителите за идеологическа чистота изпълняват своите
задължения. „В „Животът си тече тихо“ нашата действителност се показва
едностранчиво и изопачено. Този филм фактически развенчава образа на
народните партизани, хвърля клевета върху тяхната борба, прави неверни
обобщения за нашата действителност.“2 Заклеймени са още няколко филма,
които не отговарят на идеологическата доктрина. Неслучайно постановлеПостановление на ЦК на БКП за състоянието и по-нататъшното развитие на българската
кинематография. – Киноизкуство, 1958, № 5.
2
Пак там.
1

Деян Статулов (1973) е доктор по „Кинознание, киноизкуство и телевизия“ и главен асистент в Институт за изследване на изкуствата при БАН. Завършил е НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, специалност
„Кинознание и драматургия“. Филмов наблюдател на сутрешния блок на Нова телевизия „Здравей,
България“ и БНТ „Денят започва с култура“. Главен редактор на фестивалните бюлетини на „Международен София Филм Фест“ (2009–2015), „Златна роза“ (Варна, 2015) и „Златен ритон“ (Пловдив, 2015).
Програмен директор на Дома на киното (2013–2015). От 2013 е хоноруван лектор във Факултета по
журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Кл. Охридски“. От октомври 2016 г. е преподавател по
история на киното в ЮЗУ „Неофит Рилски“.
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нието не е прието от Министерския съвет, а от ЦК на БКП, което прави очевидна срасналата се в едно държавна и партийна политика, където партията
постепенно започва да доминира и налага своите решения.
През 1968 г. следва ново постановление, след което са спрени „Привързаният балон“ на Бинка Желязкова, „Прокурорът“ на Любомир Шарланджиев,
„Понеделник сутрин“ на Христо Писков и Ирина Акташева, „Завръщане“
на Лада Бояджиева. През 1982 г. с шумен скандал е спрян филмът на Христо
Христов „Една жена на 33“.
Общото между тези филми не е обичта към партията, а техният антикомформизъм според определението на проф. Ингеборг Братоева3. Ще
цитирам откъс от заседание на дирекционния съвет към Българска кинематография от 19 март 1968 година, в което трябва да се категоризира
филмът „Привързаният балон“.
„Председателстващ заседанието Владимир Каракашев: Другари, аз искам, преди да почнат дебатите, не да информирам, а по-скоро да напомня на другарите, че за филма „Привързаният балон“ има постановление
на Политбюро, което постановление окачествява филма като едно грешно
произведение на нашето социалистическо изкуство, като произведение, което окарикатурява образа на българския селянин и е една клевета срещу
българския народ... Така че, когато ние определяме материално-финансовото възнаграждение на създателите на нашите филми, в никой случай не
можем да не вземем предвид, така да се каже, само икономическо-финансовата страна на въпросите, особено при абсолютно ясното указание, не от
друг институт, а на върховния институт в нашата страна – на Политбюро на
нашата Българска комунистическа партия... Теню Стоянов: Единственият
компетентен зрител е Политбюро.
Дяков: При това положение трябва да му дадем последна категория, ако
му се даде последна категория, те нямат право на абсолютно никакви постановъчни възнаграждения.“4
Категоризацията е важна, защото от нея зависи какви възнаграждения ще получи основният творчески екип на творбата. Както и допълнителните премии при „висока ефективност“ и награди от международни
фестивали. Според правилника за категоризиране на български филми и
приложението към него за тарифата на авторски, изпълнителски и други възнаграждения във филмопроизводството, категоризирането се извършва „от позициите на марксистко-ленинската естетика и партийната
и държавна политика в областта на културата и изкуството“5. Според
правилника идейно-художествените качества на произведените български филми се оценяват в четири категории: Първа категория – филмите
с изключително високи идейно-художествени качества; втора категория
Братоева-Даракчиева, И. Българско игрално кино. От „Калин Орелът“ до „Мисия Лондон“.
С., 2013, 89-94.
4
ЦДА, Ф. 383, оп. 13, а.е. 6, л. 51-62.
5
ЦДА, Ф. 383, оп. 15, а.е. 90, л. 1-6.
3
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– филмите с подчертано високи художествени качества; трета категория
– филмите, които имат добри идейно-художествени качества, и четвърта
категория – филмите с незадоволителни идейно-художествени качества.
Самата категоризация се извършва два месеца след премиерата на съответния филм по кината и се осъществява от Съвет по художествено-творчески въпроси, назначаван от председателя на Комитета за изкуство и
култура, а неговите решения се утвърждават от генералния директор на
ДО (Държавно обединение) „Българска кинематография“.
Двайсет години по-късно, отново през месец март, до председателя на
ДСО „Българска кинематография“ – режисьора Людмил Стайков – е изпратено писмо със следния текст:
„Другарю Стайков, ръководството на Съюза на филмовите дейци и
партийното бюро гледаха филмите „Животът си тече тихо“, „Балонът“ и
„Завръщане“, произведени в СИФ „Бояна“ между 1957 и 1967, които навремето не са пуснати на екран. „Балонът“ е имал само няколко прожекции в
студийното кино „Витоша“ и е спрян. Членовете на двете ръководства преценяват, че и трите филма, въпреки изминалите години, с проблематиката и
художествените си качества ще представляват интерес на днешните зрители. Ако трябва да ги степенуваме според тяхната художествена сила, то на
първо място бихме поставили „Балонът“, макар че и филмът „Животът си
тече тихо“, преценен в исторически план, за времето си се е отличавал с безспорен новаторски подход. Предлагаме и трите филма да бъдат пуснати на
широк екран в цялата киномрежа с полагащите им се премиери и съответните рекламни материали... Също така предлагаме трите филма да участват
в селекцията за варненския фестивал, наравно с всички останали филми.“6
Писмото е подписано от председателя на Съюза на филмовите дейци
Георги Стоянов и секретаря на партийната организация към Съюза Венец
Димитров. На пръв поглед това е доста смело и дръзко писмо. Напомням, че
режисьорът Георги Стоянов наследява председателския пост на Съюза непосредствено след отстраняването на Христо Христов след случая с „Една
жена на 33“ с личната благословия на Тодор Живков. Тук трябва да се търси
логика не само в конкретните филми и творци, а в промяната, настъпила в
културната политика на страната.
Новите нагласи могат да се обяснят с променения политически пейзаж в
България. Като верен сателит (за добро и за лошо) нашата страна променя своя
политически курс след смяната по върховете на Съветския съюз. През 1985 г.
кормилото на властта в страната на съветите е в ръцете на Михаил Горбачов,
който поема курс към преустройство и гласност: „Още веднъж ще подчертая
принципното съвпадение на целите, задачите и насоките на преустройството,
извършено у нас и в Съветския съюз, извод, който бе дебело подчертан на неотдавнашната среща с др. Михаил Горбачов“7. С известно закъснение и опити
ЦДА, Ф. 383, оп. 15, а.е. 82, л. 144-145.
ЦДА, Ф. 1Б, оп. 65, а.е. 85, Живков, Т. Някои практически мерки и подходи за по-нататъшно
осъществяване решенията на юлския пленум на ЦК на БКП (1987).
6
7

366

за спотайване в стил „да се снижим, докато бурята отмине“, през 1987 се провежда поредният „исторически“ пленум на ЦК на БКП, който дава нов тласък.
Новият модел придобива популярност като „Юлска концепция“, „ориентирана
към ограничен плурализъм в икономическата и политическата област“8. В новия партиен документ е застъпена обстойно духовната сфера, но се подчертава
въвеждането на малко повече самоуправление в нея. Предвижда се самоуправляващите се организации в културния живот на страната да имат функции и
задачи, които са им предоставени от техните членове. Тази идея, както и понататъшното развитие на Юлската концепция, дава тласък за създаването на неформалните сдружения, клубове и организации. Всички тези промени започват
да изкристализират в постепенно нарастващо недоволство, което се изразява в
открита заявка на гражданска позиция. Нещо немислимо преди това. Например на отчетно-изборното събрание на партийната организация на Съюза на
българските писатели през октомври 1987 г. част от писателите започват открито да критикуват ръководството в лицето на поета Любомир Левчев. Задават се
доскоро неудобни въпроси, свързани с миналото на Съюза, преследването на
писатели, истината за Трайчо Костов. Чавдар Попов настоява да се пуснат спрените от властта филми и да се даде повече самостоятелност на литературните
издания на Съюза. През януари 1988 г. се провежда поредната национална партийна конференция, на която Тодор Живков очертава проблемите на българското преустройство в т.ч. „Народна република България да стане високоразвита и
културна социалистическа държава“9.
Съюзът на филмовите дейци и неговото партийно бюро очевидно усещат
вятъра на промяната. Вероятно това е провокирало и писмото, с което се
предлага да бъдат възобновени премиерите на спрените филми. Любопитен
факт е, че писмото е с входяща дата 7 март 1988. На другия ден, 8 март, в
Дома на киното се провежда прожекцията на филма „Дишай“ на Юри Жиров, организирана от Кабинета на младите филмови дейци, в лицето на председателя и зам.-председателя – режисьорката Малина Петрова и сценариста
Асен Владимиров. На „тайната“ прожекция са поканени над 400 души и тя
става повод за създаване на първата дисидентска организация – Обществен
комитет за екологична защита на Русе. Последвалата обстойна проверка и
разпит на Идеологическия отдел на ЦК на БКП, на Съюзното ръководство
и това на ДСО „Българска кинематография“ предопределя решението забранените филми да не се допускат до участие в конкурсната програма на
фестивала на българския филм през есента във Варна. Още повече, че МВР
предупреждава Йордан Йотов, секретар на ЦК на БКП и активен участник в
работата по документите за преустройството на духовната сфера, че в Студията за игрални филми „Бояна“ се създават творби с „остра социална насоченост“. Визират се филмите „Аз, графинята“, „Парчета любов“, „Бягащи
кучета“ и „Маргарит и Маргарита“. Въпреки това на 20 септември селекциКалинова, Е. Българската култура и политическият императив 1944–1989. С., 2011, с. 435.
Живков, Т. За преустройството и по-нататъшното изграждане на социализма в Народна
република България. С., 1988.
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онната комисия на фестивала ги включва в състезателната програма.
Единствено по повод 40-годишнината от създаването на Българската кинематография в рамките на фестивала се организира за първи път ретроспектива със сутрешни прожекции на филми, посочени от кинокритиката.
Там, наред с филми като „Козият рог“, „Преброяване на дивите зайци“,
„Мера според мера“, „Авантаж“ и „Момчето си отива“, са включени и филмите „На малкия остров“ и „А бяхме млади“10.
Сред документите, които съм прегледал до този момент, все още не
съм открил документ или заповед, с която се дава разрешение за пускането на спрените филми в мрежата на ДП „Разпространение на филми“. Вероятно под натиска на интелигенцията, както и опасността от
международна изолация вследствие на „възродителния процес“, който
се провежда в страната, в знак на добра воля първият от забранените филми, който излиза на екран, е „Прокурорът“ с премиера на 12
септември 1988; следващият е „Понеделник сутрин“ – на 31 октомври
1988, и „Животът си тече тихо“ – на 19 декември. До 30 ноември 1989
зрителите на тези три филма съответно са: „Прокурорът“ – 172 130,
„Понеделник сутрин – 155 356 и „Животът си тече тихо“ – 155 522
души11. За съжаление, сред архивите няма отзиви за филмите, освен
критически анализи и коментари на колеги в пресата и специализирания печат. В повечето от тях се отбелязва закъснението на премиерата
им, тяхната актуалност в настоящето, но няма открита конфронтация
или критика към властта. На 18 ноември 1989 г., седмица след като Тодор Живков е принуден да се оттегли от най-висшия пост в държавата
и Комунистическата партия, пред Народното събрание се организира и
първият митинг срещу властта с над 150 000 участници. На трибуната
сред ораторите са Блага Димитрова, Георги Мишев, Марко Ганчев и
други интелектуалци. Страната постепенно е залята от протести с искане за отмяната на член 1 от Конституцията, който налага ръководната
роля на комунистическата партия в държавата. На 14 декември отказът
за отмяната на този член предизвиква втори многохиляден митинг, на
който режисьорът Евгений Михайлов записва тогавашния президент
(председател) Петър Младенов да казва: „По-добре е танковете да дойдат“. В този момент властта вероятно търси начини да потуши недоволството сред хората. Може би част от този план е било на екран през
същия месец да излязат и още два забранени филма – „Завръщане“ на
Лада Бояджиева на 18 декември и „Една жена на 33“ на Христо Христов на 25 декември.
В навечерието на първите свободни и демократични избори на бял екран
се появяват отново и филмите „Кит“ (21.05.1990) и „Привързаният балон“
(28 май).
10
11

ЦДА, Ф. 383, оп. 15, а.е. 230, л. 52.
ЦДА, Ф. 383, оп. 15, а.е. 155, л. 228.
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Със заповед от 21 декември 1990 г., т.е. 22 години по-късно, „Привързаният балон“ получава първа категория и неговите автори получават дължимото им възнаграждение12. Това е формалният финален щрих от дългата и
болезнена история на забранените филми в българското кино. Тяхната съдба
е дълбоко свързана с антикомформизма на нашата интелигенция по време
на комунистическия режим.

THE BELATED PREMIERES: CONTEXT AND
PUBLIC RESPONSE
Deyan Statulov
Institute of Art Studies

In the period between 1957 and 1987, Bulgarian censorship has banned
several films for various ideological reasons; still, the major argument was noncompliance with the canons in art, imposed by the ‘sole’ political party and their
leadership, i.e. the Central Committee of the Bulgarian Communist Party. In
1988, as a result of the political turnaround imposed by the USSR all the banned
films were given a theatrical release one by one. Using documents, the article
traces out the bumpy ride that these moves had until being premiered anew.

12

ЦДА, Ф. 383, оп. 15, а.е. 96, л. 60.
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ТV PANEUROPE+, ИЛИ ЛИПСВАЩОТО ЛИЦЕ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Иво Драганов

Нов български университет
ivo.draganov@gmail.com
Резюме: Бурното развитие на информационното общество, конвергенцията между
медии, телекомуникации и високи технологии, цифровизацията на радиото и телевизията дават нови, неподозирани възможности за общуване, взаимно опознаване и
създаване на нова телевизионна територия, която да обедини европейските народи,
да представи тяхното културно многообразие, да разруши бариери от предразсъдъци,
създавани от столетия. Основен въпрос пред ЕК, ЕС и СЕ е доколко различните европейски народи се познават и възприемат културното си многообразие, различните
традиции и обичаи, особено в светлината на заливащата Европа вълна от бежанци?
Вероятно в много ниска степен, защото Европейският съюз няма общ телевизионен
паневропейски канал. И това в условията на общество, което преди близо 30 години
бе наречено информационно. Налице е огромен дефицит. В светлината на естественото желание на всички европейски страни и народи за по-пълно опознаване и съвместно изграждане на споделени ценности, липсата на общ паневропейски телевизионен
канал видимо пречи на по-ефективната консолидация на страните от ЕС към общоевропейските културни и всякакви други ценности.
Ключови думи: взаимно разбиране, културно многообразие, паневропейски тв канал, обща платформа за филмови и тв копродукции, липсващо аудио-визуално лице
на ЕС, информационно общество

Бурното развитие на информационното общество, конвергенцията между медии, телекомуникации и високи технологии и цифровизацията на радиото и телевизията дават нови, неподозирани възможности за общуване,
взаимно опознаване и създаване на нова телевизионна територия, която да
обедини европейските народи, да представи тяхното културно многообразие, да разруши бариери от предразсъдъци, създавани от столетия. Основен въпрос пред ЕК, ЕС и СЕ е доколко различните европейски народи се
познават и възприемат културното си многообразие и различни традиции
и обичаи, особено в светлината на заливащата Европа вълна от бежанци?
Вероятно в много ниска степен, защото Европейският съюз няма общ телевизионен паневропейски канал.
Ние знаем какво става в Япония, САЩ, Ирак, Афганистан, Палестина и
навсякъде, където има военни конфликти, но не знаем какво става в СлоДоцент д-р Ивo Драганов е завършил кинознание във ВИТИЗ „Кр. Сарафов“. От 1992 г. преподава в
НБУ, департамент „Телекомуникации“, и от 1996 г. – в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Той има професионален опит на всички нива в киното и телевизията. Автор на две книги за телевизия: Особености на
телевизионния мениджмънт и Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст. Член е
на Съюза на българските филмови дейци; на Българската филмова академия и на дружеството на хабилитираните преподаватели по екранни изкуства „Академика 21“.
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вения, Хърватска, Чехия, Полша, Исландия, Ирландия, Дания, Норвегия,
Естония и т.н. Да не говорим за Кипър и Малта. Кризата с доверието към
Гърция и етикетите, които се поставят от различни страни, илюстрират конкретно този проблем. Кризата с бежанците и проблемите на южноевропейските държави, които ги приемат, е показвана напълно фрагментарно. Това
не дава никаква възможност за сериозен анализ на ситуацията, а се използва
в по-голяма или по-малка степен за манипулация на общественото мнение.
Как да се информираме повече, т.е. да се сближим, опознаем, взаимно да
се харесаме с португалци, испанци, шведи, ирландци и останалите европейски народи? Как те да научат повече за нас, а и ние повече за тях? За тяхната
история, култура, изкуство, традиции, бит, душевност?
Налице е огромен дефицит. В светлината на естественото желание на всички европейски страни и народи за по-пълно опознаване и
съвместно изграждане на споделени ценности липсва общ паневропейски телевизионен канал. Висш модел на обща позитивна паневропейска
обществена телевизия. Този канал ТV PanEurope+ може да се развие на
базата на съществуващия EUROPE BY SATELITE, който излъчва институционална информация за дейността на органите на ЕК и ЕС три
пъти на ден по два часа и се разпространява по сателит. В бъдеще той
би могъл да продуцира собствена информация в блокове през деня за дейността на европейските институции, които остават непознати за обикновените хора. През останалата част може да излъчва програма, представена от
националните обществени телевизии от всички европейски страни и от независими продуценти. Всеки ден различна страна ще представя своя телевизионна програма, сиреч ще представя своята държава в културен, политически, икономически, етнически, етнографски и прочие план. Всяка страна
ще получи право равнопоставено да съизмерва своите постижения с тези на
останалите европейски народи. И тогава ще се осъзнае за пореден път, че на
територията на духа и културата няма добри и лоши народи.
Програмата би могла да изглежда приблизително така – сутрешен блок
„Добро утро, Европа“, който да започва с актуални новини от Брюксел,
Страсбург, работата на комисиите, дирекциите, Съвета на Европа, Съда по
правата на човека, ПАСЕ и други важни европейски институции.
Втори панел с икономическа информация, сервизна информация (времето и т.н. от цяла Европа).
Трети панел с новини от европейските столици, кросновини за отношения между държавите-членки и т.н. Особено ясно този дефицит се очерта по
време на дебата за гръцкия външен дълг, а сега и по приема на бежанците.
Информация за валутния, енергиен, стоков и трудов пазар в Европа.
Двучасовият блок се повтаря два пъти за времето от 06.00 до 10.00 ч.
След 10.00 ч. може да се композира и излъчва блок с актуални новини от
европейските страни. Те ще бъдат коментирани и анализирани от модератори в студиото от Брюксел, като техни гости биха могли да бъдат депутати от
Европейския парламент и експерти от Европейската комисия. За мнение ще
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се ползват връзки на живо с всички страни на ЕС, като се цели избягване
на недоразумения, неволни грешки и неверни интерпретации в коментарите
и анализите.
След редовната пресконференция депутати от отделни страни могат да
коментират свои анализи, прогнози, възражения. Така ще излязат от анонимност и ще се представят в светлината на качеството на свършената от
тях политическа работа. Всеки отделен европейски гражданин ще получи
правото сам да прецени доколко е задоволителна работата на съответните
депутати.
След 14.00 ч. ще се програмират филми и богата фолклорна, научнопопулярна, образователна, развлекателна, младежка, религиозна, етническа
програма от всички страни с подчертано интеграционен характер.
Вечер след 18.00 ч. е времето на галапрограмите от различните страничленки. Това са симфонични, джаз, поп и всякакви други жанрови концерти,
оперни и театрални спектакли, филми, изложби, младежки програми. Това
ще бъде времето на голямото изкуство и богатата култура на европейските
народи. А както знаем, територията на културата и изкуството е територия
на демокрацията, защото на нея народите не се делят на големи и малки.
Ще се обръща внимание на историята, културата и обичаите на всички
народи, на различни етнически малцинства.
Ще се показват актуални предавания за проблеми, пораждани от различията в общуването, проблеми на пътуващите из страните от ЕС поради различните изисквания; общи тежки проблеми на всички държави в ЕС – проблема с бежанците и тяхната социокултурна интеграция, борбата с мафията,
трафика на наркотици и жени, контрабандата и т.н.
Този канал ще бъде важен културен форум за взаимно опознаване.
Вечер в prime time, особено след 20.00 ч., ще бъде времето на големите
концерти, премиерни филми, театрални спектакли, филми портрети на големи личности от различни страни със свой принос в европейското развитие.
ТV PanEurope+ ще спомогне много ефективно за културния обмен и
споделянето на ценностите на другия. Разликите ще бъдат туширани за
сметка на интеграцията около общи, споделени европейски ценности. Защото такива все още няма или, ако има, те не са стигнали до съзнанието
на всеки един европейски гражданин. И най-важното, няма да бъде необходимо всяка страна да интерпретира какво е искал да каже другият за нея.
Всеки ще има правото да представи своя позиция по всички въпроси. Найважното е, че всеки сам ще разказва за себе си, а няма да бъде обект на недобросъвестни коментари. Това ще бъде форум, на който ще се срещнат
културното многообразие и неговото непосредствено възприятие.
На малко по-късен етап, по подобие на телевизия ARTE ТV, PanEurope+
ще се превърне в ключова територия на филмови, театрални и музикални
копродукции. Това ще бъде мястото, на което ще се срещат идеи на автори
от различни националности, на европейски продуценти и разпространители. Всъщност целите на този по-късен етап е именно бурно развитие на

372

копродукции на територията на разследващата журналистика, документалистиката, игралното кино, театрални, оперни и балетни постановки и т.н.
С няколко думи, това ще бъде не само аудио-визуалното лице, но и
духът на обединена Европа. Засега тя няма такива.
Най-важното е, че покрай ТV PanEurope+ всички националности ще излязат от анонимност, ще отпаднат общите знаменатели, които често са причина за необоснована ирационална омраза. Хората ще участват в обществено-политическите дебати на европейско равнище и ще получат възможност
да изразяват себе си като активни граждани. От пасивен обект – потребител
на институционална информация – зрителят ще се превърне в активен субект със своя позиция и мнение по общите европейски политики и процеси.
Прогнозираме, че ТV PanEurope+ ще допринесе за увеличаване на гласуващите за депутати в Европейския парламент.
ТV PanEurope+ ще бъде гарант за независимостта и устойчивото развитие на медиите, така както е ВВС за Великобритания. Бъдещият канал ще
спазва всички изисквания на европейските директиви и ценностите на ВВС.
Едва тогава ще можем да отговорим на въпроса за качеството на информацията, устойчивото развитие на тенденцията за възприемане по същество
на европейските ценности и тяхното прилагане на местна почва.
Композитната програма на ТV PanEurope+ ще възприеме маниера на
работа на ARD, FRANCE 3 и EURONEWS. Така нещата няма да се оскъпяват, а ще бъдат въпрос на организация и композиране на програмата. Ще
се ползва практиката на френско-немския канал ARTE. Той бе създаден, за
да се тушира дълголетната неприязън между френския и немския народ и те
да се съизмерят на територията на културата.
През 1993 и 1994 година с г-жа Елена Томалевска направихме ден на
България по френската телевизия TV 5. 93 милиона през 1993 г. и 111 милиона през 1994 г. бяха зрителите на българската телевизия. Получихме писмо
от французите, които изразиха задоволство от този експеримент. Смяната на
ръководството на БНТ по политически съображения през 1995 г. бе причина
тази позитивна практика да не се превърне в традиция.
ТV PanEurope+ би трябвало да съдържа програма от всяка една европейска страна. Те са 29 плюс 3, които са кандидати за приемане в ЕС.
Това означава всяка страна да подготвя един път месечно своя 18-часова
програма с предвидени повторения.
Разпространението трябва да се регламентира чрез директива на ЕС,
подготвена от експерти по предложение на ЕК. Идеята е всяка страна да
задели честота, която да има статус чрез закон, така както е за националния
обществен оператор. Най-лесно е да се допълни Директивата за трансгранична телевизия.
Възможен междинен вариант е първоначално каналът да ползва сателитните честоти на съществуващия EUROPE BY SATELITE.
Първоначално разходите ще бъдат минимизирани, докато се осъществят
кроспрограмите чрез тв мостове. Програмите на всяка страна дефакто ще
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бъдат вече произведени.
Трябва да има базова програмна дирекция в Брюксел или Страсбург и
програмни и технологични звена във всяка страна от ЕС.
На първо време, тясното място е преводът, но при добра организация ще
има достатъчно време за това. Трябва да отбележа, че английската преводаческа технологична система EMITEX от “Screen electronics” е в напреднал
стадий на развитие и вече е възможно да се превежда и субтитрира симултанно и автоматично неограничено количество текст.
За целта е необходимо държава член на ЕС или организация да предложи на ЕК, респективно ЕС и СЕ, да вземат решение за създаването на
такъв паневропейски канал, като всяка държава задели честота за неговото
излъчване.

ТV PANEUROPE+ OR THE EU’S MISSING FACE
Ivo Draganov

New Bulgarian University

The rapid development of the information society; the of media,
telecommunications and hi-tech; digitisation of radio and TV provide new,
unexpected opportunities for communication, mutual acquaintance and creation
of a new TV area uniting the European nations, featuring their cultural diversity
and removing the barriers of prejudice that have been erected for centuries
now. The major issue facing the European Commission, the Council of the
European Union and the Council of Europe lies in how well various European
nations happen to know each other and perceive their cultural diversity, different
traditions and customs, especially in the light of the huge numbers of migrants
flooding into Europe. To a very small extent perhaps, as the EU failed to set panEuropean TV broadcasting of its own, and in an environment that was called
’information society’ some three decades ago too. In the light of the natural desire
of all European countries and nations to get to know each other better and build
together shared values, lacking a common pan-European TV channel apparently
poses a challenge to the consolidation of the EU countries towards common
European cultural and all other values.

374

ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ И НАРОДНИ
ОБИЧАИ – ТЯХНАТА СИМВОЛИКА И
ОТРАЖЕНИЕТО ИМ В ИЗКУСТВОТО
Ивайло Костов

НАТФИЗ „Кр. Сарафов“
ivpekostov@gmail.com
Резюме: От културологична гледна точка празникът се явява своего рода компендиум, в който се обединяват и могат да се открият всички белези за културна идентификация както за дадено общество или общност, така и за всеки отделен индивид. Празникът обема в себе си и всички символни архетипи, свързани с народопсихологията.
Изследвайки начините, по които те се реализират, могат да се установят и механизмите за образуването на културните феномени. И ако си позволя да перифразирам
прочутия библейски афоризъм „По делата ще ги познаете“, то с подобна нравствена
сила и с по-определена насоченост би прозвучал и изразът „По празнуването на празниците ще ги познаете“. Тази проблематика рефлектира и в изкуството, откъдето по
чудесен начин се отразява и в обществото, претворявайки се в осезаем творчески
импулс, необходим за всяка творческа реализация.
Ключови думи: празник, култура, изкуство, религия, християнски, езически, обичай,
традиция, символика, смисъл, творчество

Във всеки културен процес празнуването на празниците се явява специфична кулминация, разкриваща неговия смисъл и символно значение. Празникът е събитието, което успява да покаже най-съществените белези на културна идентификация, обединяваща вярата, традициите и обичаите както на
дадено общество или общност, така и на всеки отделен човек. Празникът
обема в себе си символните архетипи, свързани с народопсихологията, и
анализирайки начините, по които те се демонстрират, могат да се установят и самите механизми за образуването на културните феномени. Чрез изследването на празника става възможно да се навлезе в неговите психологически предпоставки, а оттам да се разберат и действителните мотиви за
всяко нравствено постъпване. И ако си позволя да перифразирам прочутия
библейски афоризъм „По делата ще ги познаете“, то с подобна нравствена
сила, но с по-определена насоченост би прозвучал и изразът „По празнуването на празниците ще ги познаете“.
Християнството стои в центъра на изгражданата ценностна система на
европейската цивилизация и е отражение на нейната хуманитарна насочеДоц. д-р Ивайло Костов (1957, София) е магистър по богословие в Духовната академия „Св. Кл. Охридски“, 1981 г. Специализира „История и теория на културата“ в СУ „Св. Кл. Охридски“, 1991 г. Доктор
по религиознание, 2004 г., и доктор по теология, 2005 г. Доцент по „Теория и история и на културата
(История на митологиите и религиите)“ в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, 2008 г. Автор на монографиите: Световни религии (2000), Феноменология на религиозното преживяване (2007), Световни религии. История
и анализ на религиозните системи (2008).
Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017

375

ност, а народните празници и обичаи разкриват специфичните особености,
формирали характерния обществен облик на всяка отделна националност,
включително и българската. Къде точно е срещата на тези културни феномени? Съществуват ли връзки помежду им и какви точно проблеми възникват при културния им интегритет? Анализирането на тези въпроси, от една
страна, както и тяхното осмисляне и приемане – от друга, са необходими за
качествената ориентация сред често налаганата фалшива нравственост, обслужваща комерсиални интереси. Изследователската работа в тази насока
би позволила да се разберат по-добре както християнството, с неговите уникални послания и характерна (архетипна) символика, така и традиционните
култове и обичаи, оформящи специфичните черти на народностния ни дух
и култура. По такъв начин става възможно и разбирането на народопсихологията ни, плод на сложен конгломерат от суеверен атеизъм, емоционален
паганизъм и религиозен синкретизъм. А това, надявам се, може да помогне
и за качествената ни интеграция с общностите, вписващи се в културния
ареал на Европа и света.
Каква е разликата между религиозните празници, утвърдени от различните религиозни традиции и народните обичаи и чествания? Какви са приликите с тях и кое е онова, което ги разграничава? Защо, празнувайки Рождество Христово, се поздравяваме с „Честита Коледа“? И защо, изричайки
„Христос Воскресе!“, често като отговор се чува смутеното „Благодаря!“?
Какво представлява празникът? Защо празнуваме? Каква е необходимостта от това празнуване? На пръв поглед отговорите на тези сложни въпроси
от позиция на религията като че ли намират своите задоволителни отговори, кореспондирайки пряко и с отговорите на вечните житейски въпроси,
стоящи в основата на хуманитаристиката, занимаващи се със смисъла на
човешкия живот: „Откъде идваме?“, „Какво правим?“ и „Накъде вървим?“.
Впрочем за разлика от останалите хуманитарни системи, религията има категорични отговори, с което се и различава от тях. Може би тъкмо това обяснява факта, че 88% от световното население изповядва някаква религия1.
Религиозните отговори са ясни, тъй като се основават на вярата на човека,
почиваща върху вътрешното му убеждение (съзнателно или не толкова) за
изначалната му принадлежност към духовния свят, но тъкмо заради това и
недостатъчно осмисляни при рационалната им реализация в материалния.
И така: ние, създадени „по образ и подобие божие“ (Бит. 1:27)2, благодарение на вложените ни уникални, но несъзнавани човешки характеристики,
се стремим да ги развием до качеството на ценности, чрез които отново, но
вече съзнателно, да възстановим нарушеното ни единство с нашата Родина. По такъв начин религиозната цел се концентрира върху възстановяването (лат. „re-ligare“) на нарушеното единство с духовния свят посредством
National Geographic, Special edition. Source World Religion Database, NGM Maps and Tracy
Polloc, 2010.
2
Всички библейски цитати са по синодалното издание на БПЦ от 1991 г.
1
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разбирането на знаците (лат. „re-legare“)3, разкриващи тяхната символика4.
Това означава, че крайната религиозна цел е духовният свят, чиято реализация се състои в осъзнаването на този процес и насочването на усилията ни
за реализирането ѝ.
В началото на Св. Библия, в книга Битие, втора глава, се говори, че Бог,
след като сътворил света в шест дни, в последния, седми ден, Той си е починал от всичките свои дела и Го освещава: 2. И свърши Бог до седмия ден
Своите дела, що прави, и в седмия ден си почина5 от всичките Си дела, що
извърши. 3. Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина
от всички Свои дела, що бе сътворил и създал (Бит. 2:2-3).
По-късно, в Синайското законодателство, в книга Изход, 20 глава, почитането на този свят ден се установява като една от основните Божии заповеди (четвъртата), канонично възприети и от останалите, произхождащи от
юдаизма монотеистични религии – християнство и ислям6:
… 8. Помни съботния ден, за да го светиш; 9. шест дена работи и върши
(в тях) всичките си работи; 10. а седмият ден е събота на Господа, твоя
Бог: недей върши в него никаква работа… 11. защото в шест дена създаде
Господ небето и земята, морето и всичко, що е в тях, а в седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети (Изх. 20:8-11).
А малко след това (в глава 31, от стих 12 до стих 17) този ден се установява и като знак за Божието присъствие, който трябва да се отбелязва задължително и да се празнува в бъдещите поколения като вечен завет, а онези,
които не го спазват, да бъдат наказвани със смърт (Изх. 31:12-17).
Преди всичко, в чисто религиозен смисъл, Шáбат символизира съществуващата дълбока връзка между този свят ден и целия процес на Творението.
Подобно на това, че то е било осъществено в шест дни, така и шестте „будни“ дни на седмицата са отредени за работа, а седмият ден, Шáбат, означава
възвръщане към вътрешния, чисто духовен живот. Общо седемте творчески
дни се символизират от храмовата менора7, която е и основният религиозен
символ на юдаизма. Подобно на Бог, който завършва творението си във физическия свят, а след това се обръща към висшите светове за наслаждение
(оценяване) на творението си, така и човек, сътворен по образа и подобието
на своя Създател, е необходимо да прекрати своята творческа дейност в материалния свят и да се обърне към съботния покой, източник на святост, и
Войнов, М., Милев, А. Латинско-български речник. С., 1990.
Гр. σύμβολον, τό 1) признак, белег, знак (за разпознаване); парола; знамение, предзнаменование; 2) договор, споразумение (Старогръцко-български речник. С., 1992).
5
Ивр. תבש םוי, „Шабат“ (събота).
6
След образуването на християнството и исляма, в зависимост от догматичните определения, този ден се променя – съответно неделя и петък.
7
Седмосвещникът, който е бил направен по Божие указание и се е поставял на специално
място в светилището на скинията, в чиято най-сакрална част, Светая светих, се е съхранявал
и кивотът със заповедите – Изх. 25-27.
Скиния – др.гр. σκηνή, скинѝ, „шатра, палатка“; ивр. ןָּכְׁשִמ, мишкáн, „обиталище, местопребиваване“, ивр. דעומ להא, охѐл-моѐд, „шатра на срещата; събрание“.
3
4

377

да осмисли всичко онова, което е свършил по време на „работните дни“ или
какъв е смисълът от неговото творчество. По такъв начин Шáбат е венец на
целия седмичен период, чието предназначение служи и за „наслаждение“
от изпълнената работа през седмицата. С други думи, Шабат освещава и
възвисява всичко, направено преди това, и води към нов творчески подем в
настъпващата седмица.
От друга страна, Шáбат е способ за самоопределянето на еврейското
общество. Всеки народ отбелязва своя национален празник с прекратяване
на работата и с организирането на тържествени церемонии. В този смисъл
Шáбат се установява като еврейския национален празник(!), тъй като по това
време, нощта срещу деня на първото пълнолуние на месец нисан8, евреите
честват и Изхода си от Египет9, 40-годишния си път от робство към свобода
и връщането им отново в Обетованата земя. Този празник е свят за всеки
евреин и е известен с наименованието Пасха или Пѐсах10. Робите нямали
право да решават кога да работят и кога да почиват. Те не владеели това,
което създават, и не се разпореждали със своето време. Свободата е главно
условие и същински смисъл за създаването на първия човек. Това категорично е изразено чрез свободата му на избор (божия дар, отличаващ го от
всичко сътворено) и във възможността да се разпорежда със своето време.
Затова Шáбат и Пѐсах имат и особено значение не само за народа на Израил,
а чрез наложената символика и за всяка друга националност, включително
и българската. Този двоен смисъл пронизва изцяло символите на юдаизма
– от една страна, благодарственото поклонение на избрания народ към Всемогъщия Бог, в което се съдържа религиозният смисъл и празнуването на
особената съдба на Израил като свидетелство на Божиите дела в историята
на човечеството, в което се разбира и историческото му основание.
От честването му в юдаизма този празник преминава и в християнството.
Иисус Христос, който със сигурност е евреин, а и от поведението му съдим,
че като напълно съзнателен юдеин, е спазвал всички национални празници
и особено Пасхата. Това е и формалният повод за неговата прощална вечеря
с учениците му11. Тя от своя страна, разяснена символно и демонстрирана
знаково от Христос, се превръща в центъра на цялото християнско богослужение (Св. Евхаристия), в което основните култови елементи (знаци),
хлябът и виното, разкриват дълбоко символно значение – те се „пресъществяват“ в тяло и кръв Христови, приемането на които (Причастието) стават условие за Спасението или за постигането на крайната религиозна цел
възстановяването на връзката с духовния свят и Бога.
Еврейският месец нисан съответства приблизително на втората половина на март и първата
половина на април. Той е първият месец, с който започва библейското летоброене (вж. Изх.
12:2) и седми пореден месец от еврейската гражданска година, когато е и първото пролетно
пълнолуние (http://www.bolgarok.hu).
9
По: Изх. 7-12.
10
Ивр. букв. „отминаване“.
11
Вж. Мат. 26:17-20; Марк 14:14-17; Лука 22:11-15; Иоан 18:28.
8

378

Символното празнуване на религиозните празници съвпада и с житейската религиозна цел – преживяването на духовния свят и единението му
с него, което показва желанието на човека (съзнателно или не) за възстановяването на нарушеното единство с този свят. При народните празници
и обичаи се наблюдава като че ли обратното – целта за празнуването им
преди всичко е запазването на земното благополучие на дадена обществена
формация, род, семейство или това на отделния човек или за придобиването
на такова. То личи и от формалното им деление на Календарни празници и обичаи, свързани с годишната смяна на сезоните, Родови празници
и обичаи, свързани с почитането на герои светци, покровители на рода, и
Семейни обичаи и обреди, свързани с най-важните моменти от развитието
на човешкия живот. При осъзнатото празнуване на религиозните празници
култът е посветен на Бога, затова се нарича и „богослужение“, при което
цялата церемония, всеки неин елемент е подчинен на тази идея. И когато се
извършва съзнателно, необходимо, може да се определи и като духовно. В
православното християнство празниците най-общо са разделени на Господски, Богородични и Светийски. Господските, заедно с Богородичните, са
посветени на конкретни библейски личности и събития. Те са обединени в
т.нар. Велики празници и имат подчертано религиозен и нравствено-дидактичен смисъл (за който стана вече дума). Те са свързани пряко с утвърждаването на основните догмати на Християнската църква, чиято цел е чрез
жертвоприношението (тялото и кръвта Христови) да се достигне до духовно единение или Спасение (съзнателното възстановяване на нарушената
връзка). При Светийските празници се отдава почит предимно на конкретни
свети личности (св. ангели, св. пророци, Св. Иоан Кръстител, св. апостоли,
св. мъченици, преподобните аскети, просветители и лечители), чрез чието
застъпничество пред висшите духовни сили става възможно възстановяване
преди всичко на изгубено здраве или друга житейска ценност, свързана с
нашето земно благополучие. С това те се доближават повече до смисъла на
празнуването на народните традиции и обичаи. При тях човек, извършвайки установеното жертвоприношение (култ, церемония), очаква от духовните
сили преди всичко помощ за материалното му благополучие, а представите
му за райско общежитие (в повечето случаи напълно несъзнателно) се проектират в материалния свят, където единствено става възможно постигането
на райската хармония. И оттук материалното благополучие се явява като
условие за постигане на духовно щастие. Където знакът, формата се запазва,
за сметка на духовно натоварената символика. Физическата смърт се явява
като нещо много лошо – „най-лошото“, от което всеки иска да се спаси,
надявайки се на него някак да му се размине, но най-вече спазвайки точното предписание на всяка подробност от извършваната церемония. Така
спазването на канона се превръща в могъщо магическо средство, чрез което
става единствено възможно осигуряването на вечно щастие. В съзнателното
(разбираното) празнуване на религиозните празници жертвата се извършва
в името на духовното безсмъртие, което е възможно да се осъществи един-

379

ствено в божествения свят, а справянето с трудностите на този свят се явява
като условие за постигането на тази цел. От тази позиция физическата смърт
се явява не непременно като „най-лошото“, а като неизбежното, чрез което
просветеният може да постигне духовната си цел – да се върне осъзнато
в духовната си родина. Така е възможно да си обясним и поведението на
мъчениците на вярата, които са толкова почитани от Християнската църква
и където всъщност думата „мъченичество“ не се явява най-подходящият
превод на използвания гръцки термин “mártis”12. Той означава преди всичко
„свидетел“, или човек, чието поведение свидетелства за силата на неговата
вяра в отвъдното, защото единението му с Исус Христос е възможно единствено след живота му във физическия свят. По такъв начин религиозното
празнуване (богослужение) е необходимо, за да се отдели специално място в съзнанието относно осмислянето на творческия процес по времето на
„работните дни“ от седмицата, чиято цел и смисъл е възстановяването на
връзката и духовното усъвършенстване.
Същото е и в Изкуството – всичко зависи от разбирането за онова, което
представлява процесът на творчество. Дали то служи за осъществяването и
постигането на духовни ценности, или се използва (често несъзнавано) като
средство за постигане на материално благополучие – условие, което да осигури творческо безсмъртие. Оттук става по-ясно защо изкуството е склонно
към комерсиализиране – този процес зависи от индивидуалното разбиране
(съзнание) на неговия смисъл. За всеки род изкуство празникът е „премиерата“ – представяне на резултатите от творческия процес; преживяването и
споделянето на духовните ценности сред единомишленици, познаващи знаците, водещи до духовната символика на произведението. След което става
възможно и оценяването.
Неразбирането на символиката на празника го превръща в традиция, обичай, чийто акцент се съсредоточава върху точното, правилно изпълнение на
установените от каноните традиции; на конкретните култови действия, които се превръщат в задължителни магически последования, от които зависи
дали онова, на което си се посветил, ще достигне до очакваната реализация.
И ако случайно не извършиш нещо точно според предписанието на обреда
(канона), това ще стане и е причина за неблагополучието, което е твърде
вероятно да се сбъдне.
За религиозните практики важи същото и точно тук се крие причината за
превръщането им в традиции и обичаи (т.е. знаци), губейки често духовната
си същност или своята символика (съдържание). Оттук идва и необходимостта от знание (свобода), за да се достигне и до „новото“ разбиране на
думите на Исус Христос, че „съботата е направена за човека, а не човек за
съботата“ (Марк, 2:27). Заради неразбирането става възможно и чисто реГр. Μάρτυρ, υροϛ; μαρτυρέῳ – „свидетел съм“, „свидетелствам“, „засвидетелствам“.
Иисус Христос възлага на апостолите да бъдат негови „свидетели“ – “μαρτυρόν” (по: Деян.
1:8), а те наричат своята мисия „свидетелството“ (“μαρτυρίον”) Христово (по: Откр. 1:2),
(Старогръцко-български речник...).

12
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лигиозните празници да започнат да се превръщат в традиционни обичаи,
в които да бъдат допускани и чужди за тяхната същност елементи. Така и
Рождество Христово, символизиращо раждането на духовното начало в нас,
да се превърне в събитие, което се съсредоточава около размяната на подаръци, знак за „духовна“ предразположеност, водещо до по-голямо самочувствие или потиснатост, свързано с придобиването съответно на по-добър
или лош късмет. А този процес неминуемо води и до психични деформации,
довели до образуването на „чувство за вина“ и непълноценност, а оттук и
до изгубването на човешката свобода и достойнство, с които Бог ни е дарил.
Духовният смисъл на славянския празник (Коляда) има много общо с
християнския, което е и дълбоката причина за тяхното свързване. Коляд в
славянската митология е митологично същество, символизиращо слънцето младенец или зимното слънце, т.е. празнува се раждането на „младото
слънце“, като в молитвите се изразява надеждата за неговото бързо израстване, че да се превърне то в Ярило, за да донесе нов живот след зимата13.
Явно е сходството с християнския празник, но в символиката съществуват
важни различия. Слънцето е божество, чието почитане е може би едно от
най-древните в света. Но характерното за почитането на всички древни божества е, че те се намират винаги извън човека – отговорността е винаги
някъде там, извън човека, и затова винаги се е очаквало единствено те да
донесат (дадат, доведат) благополучието, каквото и да означава това за утилитарната индивидуалност. Докато в християнството Бог се ражда в сърцето на човека, той е вътре в нас, като изисква съответно на това характерните
за спасението лични духовни отговорности. Ако в древността спасението
(крайната цел) е било групово достояние, то от раждането на Христос се
превръща в лична отговорност за всеки християнин, за поемането на която
е необходимо осъзнаването на този процес, водещ в крайна сметка и до самият Бог. Крайната цел е осъществяването на тази духовната среща, която
няма друго изражение, освен любовта към ближния.
А смисълът на християнското Възкресение се състои във възкресението
на Личността, която единствено е в състояние да оцени Спасението, плод
на съзнателно жертвоприношение, а не Природата, в която е заложено това.
Природата не може да се жертва, но чрез нейното възкресение може да достигнем и до разбирането на символа, свързан с това. А от осмислянето на
символа, ще зависи и начинът, по който се празнува празникът.

13

Вж. Панчовски, И. Пантеонът на древните славяни и митологията им. С., 1993.

381

CHRISTIAN FEASTS AND POPULAR
TRADITIONS: SYMBOLISM AND REFLECTION
IN ARTS
Ivailo Kostov

National Academy for Theatre and Film Arts

Culturologically, a feast is a compendium of a kind, encompassing and evincing
all elements of cultural identification when it comes both to a community or an
individual. Such elements encompass also all the symbolic archetypes associated
with the national mentality. Studying the ways in which they are being realised
can help to establish the mechanisms of how cultural phenomena are produced.
Or taking the liberty of paraphrasing the biblical saying: ’Wherefore by their
fruits ye shall know them ‘, there would be similar moral strength and a more
clear tendency to the words ‘Wherefore by celebrating their feasts ye shall know
them’.
This problematics manifestly has its effect on arts to further miraculously
translate into the society too, transforming into a creative urge, needed for artistic
output.
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НОВАТОРИТЕ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА
ТИПОГРАФИЯ НА XX ВЕК
Таня Илиева
CEO, Ad Squad, Ltd.
tanya@adsquad.eu

Резюме: Като еволюция на писаното слово, шрифтът присъства в историята на визуалната комуникация от 1454 г. – годината, възприета за раждане на типографията. И
като отразяваща промените в социален и еволюционен план, типографията на XX в.
носи в себе си иновациите в изкуството и дизайна, новостите в науката и технологията, революционните разработки. Периода бележат работите на имена като Кандински, Хаусман, Родченко, Ел Лисицки, Байер, Ренер, Ранд, Брокман, Любалин, Сузана
Личко, Карсън, Броуди, множество исторически важни движения и студиа, оформящи
облика на графичния дизайн.
Ключови думи: графичен дизайн, реклама, печатна реклама, семиотика, типография,
креативна типография, експериментална типография

Стриктното фиксиране на същността на графичния дизайн, неговите
цели, задачи и похвати в едно изчерпателно определение само на пръв поглед е лесна задача. Несигурността произтича от разнообразните подразделения и дисциплини на графичния дизайн – тук влизат дизайнът на кориците
на книги, корпоративният дизайн, дизайнът на лого, опаковки, атрактивните
титри във филмовите продукции, постери, рекламни брошури, информационният и медийният дизайн и много други.
В подкрепа на тази понятийна несигурност идва и самото образование по
графичен дизайн, което в световен мащаб значително се различава от което и
да е друго образование с фиксирани правилни и грешни отговори. Изкуството на графичния дизайн се проявява по различни начини, то е специфично и
в световната образователна система варира според възгледите на всеки един
специалист по графичен дизайн, давайки свобода на студентите в дисциплината да избират между множеството теории и методологии, които ще им помогнат да изградят себе си като творци.1
Исторически предпоставки и предизвикателства пред графичния дизайн
Gomez-Palacio, B., V., Armin. Graphic Design, Referenced: A Visual Guide to the Language,
Applications, and History of Graphic Design. Beverly, Massachusetts: Rockport Publishers, Inc.,
2009, p. 128.
1

Таня Илиева завършва „Философия“, а след това „Печатни медии“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Докторант е по „Графичен дизайн“ в катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“
във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. Сътрудник на кино
и литературни фестивали и издателства. Журналист, редактор, главен редактор на различни печатни
издания. Работи в рекламния бранш като копирайтър и креативен директор. Част от работите ѝ са отличени с награди в България и чужбина. Интересите ѝ са в сферата на семиотиката, философията на езика,
рекламата и графичния дизайн.
Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017
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Едно от добрите определения за графичен дизайн е на съвременния френски дизайнер Филип Апелоа, според когото „графичният дизайн е пресечната
точка между изкуството и комуникацията“2. Добрите „ловци на внимание“3
знаят, че визуалните образи сами по себе си са нищо, ако не се осъществи
контакт с аудиторията. Наситената на послания среда на XXI в. обаче не се
е появила самоцелно. Тя е резултат от предшестващи световни школи и тенденции в дизайна, в еволюцията на социалните послания, в историческия
контекст и натрупванията на информация, така различни от предходния XX
в., когато мостът между образователната теория и динамичната професионална практика вече е хвърлен.
Първата половина на ХХ в. е повлияна от инвазията на изобретенията.
Малка част от тях са електрическата крушка на Едисон през 1879 г., телефонът на Бел, появата на Айфеловата кула през 1889 г., създаването на първия
модерен билборд в Щатите през 1891 г., входовете на парижкото метро от
Хектор Гимар през 1898 г. Влияние оказва растежът в изкуствата и технологиите, като в периода блестят работите на Ото Вагнер и Ел Лисицки, Бродченко и Байер, Паул Ренер и неговият шрифт Futura от 1927 г. Първата половина на XX в. добива облика си и благодарение на нарастващото значение на
масовия пазар. По това време разцъфва движението Ар деко и убеждението
за необходимостта от властта на формата над функцията. Дизайнерите по
това време използват всевъзможни предмети от ежедневието за увеличаване
на изгодата и продажбите и като път към преодоляването на Голямата депресия от 1929 г. Характерно за периода е и използването на екзотични за
времето материали – дървото, стоманата и камъните са заменени от стъкло,
алуминий и бетон. От друга страна, предизвикателството на двете световни
войни запечатва в историята политическата пропаганда, облечена в дръзки
визуални послания, целящи налагането на политическо надмощие и власт
над масите. Сред различните визуални форми на убеждаващи послания през
този период са: първият модерен небостъргач във Филаделфия от 1932 г. –
сградата на Philadelphia Savings Fund Society (PSFS); знаците на фашистката
и нацистката пропаганда, както и забележителните сгради Finish Pavilion, на
дизайнера Алвар Алто от 1939 г., и National Cash Register Pavilion на Уолтър
Дарвин Тийг от същата година. Втората половина на XX в. се отличава с
характерно американско влияние, модернизма и интернационалния стил, а
по-късно и с постмодернизма.
В самия край на XIX в. обаче грубостта и бързината на индустриалната
революция се оказват неприемливи и неудовлетворяващи за голяма част от
дизайнерите в Европа, които търсят преди всичко красотата в своите творби.
Заражда се „нов стил за нова култура“4 – Ар нуво.
Така нареченото Ново изкуство е подчинено на желанието във всекид2
3
4

Фийл, Ш. и П. Графичен дизайн на 21 век. С., 2005, с. 20.
Пак там, с. 6.
Пак там, с. 55.
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невието да властва една унифицирана естетика в изкуствата и занаятите, и
то по начина, по който я разбира Уилям Морис. Докато неговата работа е
вдъхновена от старите стилове, новите творци правят следващата крачка –
създават нов стил, подчинен на изискванията на градския пълнокръвен живот, разгърнат по различен начин в множеството проявления на Ар нуво –
във Франция, Япония, Америка, Англия, Германия, Шотландия, Австрия.
Влиянието на Ар нуво (и по-късно на Ар деко и постмодернизма) се усеща дълго, като преминава във всяка една сфера от ежедневието под формата
на декорации на сгради, интериор ,като в графичния дизайн има силата да
придаде допълнителна функционалност, изтънченост и времева устойчивост
на продуктовия дизайн5. Добрата декорация придава завършеност на продукта и посланието му и посредством умела комбинация от цветове, форми,
изображения, шрифт не само запознава аудиторията с внушенията си, но и
радва сетивата ѝ. За властващия период на Ар нуво декорацията все още е
предпочитана алтернатива.
Не е тайна, че отразеното в графичните образци на творците по директен
или индиректен начин илюстрира случващото се в обществото – в локален и
в световен мащаб. Графичният дизайн представя пред света личен отговор на
всеки един творец, зад който отговор често стои цялото общество – със своите
страхове, надежди, отрицание или подкрепа на актуалните събития. Дизайнът,
като комуникация на различни нива, освен реакция, сам се превръща в събитие, оформящ социалното пространство по запомнящ се начин.
Средата на века идва с интернационалния типографски стил на Хофман,
Айхер, Брокман в Германия, Италия и Швейцария, а в Америка и Великобритания оставят следи Милър, Пол Ранд и Чихолд. През 1946 г. на преден
план излиза полското плакатно училище, Томашевски и новаторството в
създаването на филмови постери. Периодът след войната логично води до
мобилизация на социални и държавни нива, което обяснява и възхода на
корпоративния дизайн – забележителни са работите на Уорхол за Campbell’s
Soup Cans, на Пол Ранд за IBM, на Касандр за Yves Saint Laurent. Създават се
вечните лога на Nike, NASA, Lewi’s, Apple. От 60-те до 80-те години на XX в.
графичната култура последователно е залята от вълните на психеделичното
и пънка.
Постмодернизмът от 80-те и 90-те оставя следи чрез едни от главните си
действащи лица – Броуди, Савил, студио Дъмбар, Барнбрук, Дейвид Карсън.
Трудно е да се разглежда т. нар. постмодернизъм, без да се постави въпросът
за модернизма. Една от най-ранните употреби на термина „постмодерност“
във връзка с дизайна се появява през 1968 г. в британското издание Design
и е приет не като отрицание на модерния дизайн, а по-скоро като негово логично продължение. През 70-те години постмодернизмът в архитектурата се
свързва с хибриден, често парадоксален стилов подход, противопоставяне на
Heller, St. & V. Vienne. 100 Ideas That Changes Graphic Design. London: Laurence King
Publishing, 2012, р. 30.
5
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старото и новото, с остроумни препратки и диалог с миналото.6
Това е времето, в което Adobe и Macintosh представят своите продукти и
социалната действителност осезателно поема в нова посока. Ерата на компютрите оставя за съвремието някои класически компютърни шрифта – Arial, Times New Roman, Verdana, Georgia. Изглежда, светът неусетно се е променил, а с него и графичният дизайн. Наситеният на събития XX в. ражда
новатори, експериментатори, социално ангажирани творци, чиито работи се
цитират и днес.
Значение на семантичната типография
Двадесети век идва с нови, смели подходи и съдържателни експерименти
за структуриране на графичното съдържание, а „отхвърляйки традиционните оформителски стилове, художниците модернисти извеждат риторичната
страна на типографията и с това оборват дотогавашните възгледи за оформяне на печатните продукти“.7
Част от съвременните автори открояват няколко основни функции на
графичния дизайн в ролята му на съвременен способ за комуникация – информативна, убеждаваща, декоративна и магическа функция8. Всички те са
логична препратка и към металингвистичната функция на графичния дизайн, където посредством изображения, символи се постига ново разбиране
за графичния език, един визуален обект се превръща в друг, разкривайки на
аудиторията нови нива на познание. Механичното, техническо възприемане
на типографията отстъпва място на схващането ѝ като ненадминато средство
за комуникация.
Като еволюция на писаното слово, шрифтът присъства в историята на
визуалната комуникация от 1454 г. – годината, възприета за раждане на типографията. И като отразяваща промените в социален и еволюционен план,
типографията на XX в. носи в себе си иновациите в изкуството и дизайна,
новостите в науката и технологията, революционните разработки9. Периода
бележат работите на имена като Кандински, Хаусман, Родченко, Ел Лисицки, Байер, Ренер, Ранд, Брокман, Любалин, Сузана Личко, Карсън, Броуди,
множество исторически важни движения и студиа, оформящи облика на графичния дизайн.
Неконвенционалната типография, превръщаща проектите, в които се прилага, едновременно – в произведение на изкуството и в техническо предизвикателство, както и „активиращата типография, насочена към оптически
силно представяне на съдържанията, за да рекламира, да кани, да мотивира,
Poynor, R. No More Rules. Graphic Design and Postmodernism. London: Laurence King
Publishing, 2003, р. 19.
7
Вълканова, В. Дизайн на книгата. Комуникативни и композиционни парадигми на
традиционните и модерните типографски стилове. С., 2014, с. 273.
8
Barnard, M. Graphic Design as Communication. New York: Routledge, 2005, р. 14.
9
Carter, R., B. Day, P. Meggs, S. Maxa, M. Sanders. Typographic Design: Form and Communication.
New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2015, р. 18.
6
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да насочва читателя, е ясно детерминирана от комуникационна, маркетингова, педагогическа гледна точка... В тези си роли типографията илюстрира,
създава асоциации, изразява съдържанието чрез нетрадиционни средства:
цветно възпроизвеждане, използване на фонове, текстури, ръкописни, „машинописни“, декоративни шрифтове, силно разтеглени или стеснени букви,
подчертани или зачертани типографски пространства и необичайно структурирани текстове.“10 Наред с това, новите аспекти на типографията поставят
въпроса за четивността и функцията на шрифта като цяло, доколкото главната му цел е да предаде едно разбираемо значение на ума11. Затова и найчетивните шрифтове са обединени от няколко характеристики – контраст,
изчистеност и пропорция.
Семантичната типография поставя на изпитание четивността, но добавя и нова тенденция в областта – създаването на думи под формата на изображения – типографски създадени образи, които носят визуални послания
единствено посредством нетрадиционната употреба на шрифта. Тази тенденция нараства с отдалечаването от същността на писаното слово и развитието на пазарните отношения и рекламата. Подобна креативна типография
лесно прекрачва границата към масовата публика, снемайки самодостатъч
ността на писаното слово и трансформирайки го във визуален елемент. Предизвикателство пред четивността несъмнено е и дигиталната типография,
вследствие на новите компютърни технологии и разнообразието от софтуерни приложения за дизайн на шрифтове – често носещи имената на техните
първоизточници, но понякога модифицирани до неузнаваемост.
В другата крайност е възприемането на четивността като закон над всичко останало, вследствие на което се нарушава цялостният дизайн, композицията и се отнема от силата на самото послание.12 Силата на дизайнера е в
организирането на пространството и символите в него по такъв начин, че да
може да насочи погледа на читателя и да предаде ясно съобщението. Визуалната композиция съчетава изключително балансирано формата и функцията, а в крайния продукт текстът, образът и типографията целят да постигнат
хармонична, жива и завладяваща цялост. Изолираните букви, цифри, използването на различни знаци, уместната употреба на бялото пространство, контрастът са само част от похватите, с които добрият дизайн постига своята
крайна цел – осъществяване на комуникация.
В борбата за публично внимание типографията влиза с иновативния подход на дизайнерите, създаващи изображения, чрез нетрадиционното използване на шрифта. „Визуалната семантика с употребата и манипулацията на
думи (букви) има за цел да илюстрира идея, действие, или да пробуди определен визуален образ. Това включва употребата и аранжирането на буквите по начин, който да създаде дадена дума, визуално обясняваща себе си.“13
Вълканова, В. Цит. съч., с. 156.
Carter, R. Op. cit., р. 50.
12
Rand, P. A Designer’s Art. London: Yale University Press, 1985, р. 149.
13
Ibid., р. 227.
10
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1. Робер Масон за „Упражнения по стил“, Реймон Кьоно, 1963 г. и за La Cantatrice chauve (The Bald
Prima Donna), изд. Gallimard, 1964 г.

Правилото да се постигне това е избраните елементи да са с прости геометрични форми, различни непретенциозни знаци и букви, така че посланието
да бъде лесно предадено, а връзката между образа и визуалния елемент, който я представя, да е ясно доловим.
Няколко са предпоставките за появата на подобен тип семантична, креативна типография в историята на графичния дизайн. Първата четвърт на
XX в. преминава под знака на революцията – във формата, композицията,
функцията на шрифта. Напускайки орнаменталната стилистика на Ар нуво,
дизайнерите все по-ясно заявяват предпочитанията си към сан серифа14 заради простите му форми и възможността ясно да предава послания. Периодът
е наситен с експериментите на конструктивистите, дадаистите, кубистите и
техните асиметрични композиции и визуални елементи. Експериментите с
фотографията също не закъсняват и в изкуството на фотомонтажа през 20-те
години на XX в. се включват Ел Лисицки, Мохоли-Наги, Родченко – всички
те експериментират с фотографията като медиатор между изкуството и комуникацията. С подобряването на техниката за печат, позволяваща все повече
визуални експерименти, граничещи с илюзията, новата „игра“ с подредбата
на предмети и създаването на усещане, че ги наблюдаваме в реално пространство, очаквано се пренася и на терена на типографията.
Сан сериф – (от фр. sans serif – несерифен). Широка категория шрифтове, при които липсва
сериф – стилов елемент, малка завършваща линия в края на гредата на буквения знак.

14
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2. Малка част от логата на Иван Чермаев

3. Иван Чермаев, постер за
пиесата Winston Churchill: The
Wilderness Years, 1983 г.

Новаторите в експерименталната типография
Новаторите в графичния дизайн на XX в. създават своите произведения в
различен контекст – имена като Ерик Гил (1882–1940), Херман Цапф (1918–
2015), Джонатан Барнбрук (1966–), Хърбърт Любалин (1918–1981) са наемани, за да създават или адаптират шрифтове, използвайки калиграфските си
умения, и да оформят графичната среда съобразно най-новите навлизащи
технологии; други, като Петер Беренс или Робер Масон, са привлечени да
работят за големи международни корпорации; трети намират мястото си в
редиците на популярни рекламни агенции; а немалко са и онези, които сами
се изправят пред света с имената си, основавайки собствени студиа.
Роденият през 1925 г. във Франция дизайнер Робер Масон е сред
имената, оформили графичната култура със своите иновативни експерименти с експресивната форма на типографските композиции. Идеята,
че изборът на шрифт предполага да е в определена връзка и взаимодействие със самия текст и смисъла, който носи, може да се забележи в повечето от работите му. През 1963 г. Масон реализира важен за кариерата
си проект – дизайн за корицата на книгата „Упражнения по стил“ на
Реймон Кьоно. В нея Масон успешно изразява идеята на автора, като
представя всеки от 99-те варианта на историята по различен графичен
начин. За своите издания Масон често експериментира с шрифта, размера и начертанието за всеки отделен образ, който илюстрира – така
например жените често „говорят“ в италик, репликите са в балони, липсват всякакви препинателни знаци, освен удивителни и въпросителни.
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4. Масару Катсуми, единна визуална система на
Олимпийските игри, 1964 г.

5. Пат Горман и Франк Олински, Manhattan
Design, MTV лого, 1981 г.

Натрупването на графичната експресия е правопропорционално на развитието във фабулата на самия текст15 (ил. 1).
Масон е повлиян не само от традиционния дизайн на книги, но и
от иновациите във филмите, начело с големите филмови режисьори
Алфред Хичкок, Ото Преминджър и Мартин Скорсезе, както и от популярните анимационни разработки на Текс Ейвъри. За него в дизайна
на книги е важно кинематографското качество – произведението трябва
да разкрива наратива, като същевременно променя своя ритъм и жонглира с фокуса и перспективата. Развитието в рекламната комуникация на
XX в. следва огромния технологичен подем, особено след Втората световна
война. Средата на века носи вярата в динамиката на ежедневието и големите очаквания към бъдещето, като това се отразява и на профила на индустриите, които все повече наблягат на потребителските стоки. Обществото
на графичните дизайнери е водено от мисълта, че добрият дизайн е добър
бизнес, и всички те влагат усилията си в посока развитие на корпоративната
идентичност за най-различни аудитории. Дизайнът се превръща в начин да
се постигне добър имидж, доказателство за надеждност и качество на предлаганите стоки и услуги.
Ранните години на века раждат и термина „комерсиален дизайн“, който се отнася за графичното изкуство, използвано за целите на рекламата и
търговията. За да отговорят на обществените потребности и да обучат професионалисти, адекватни на променящото се време, Европа и САЩ създават
първите организации, целящи да подобрят стандартите в сферата на дизайна
чрез дебати, образование и добри практики. От основания през 1914 г. в Ню
Йорк American Institute of Graphic Arts (AIGA) излизат имена като Иван Чермаев, Сиймор Куаст, Масимо Винели.
15
Aynsley, J. A Century of Graphic Design: Graphic Design Pioneers of the 20th Century, London,
Octopus Publishing Group, 2001, р. 151.
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6. Невил Броуди за Nike, постер Just Bounce It, 1988 г.

„Визуалните обозначения се използват за идентификация векове наред...
Индустриалната революция, с масовото си производство и маркетинг, увеличава ценността и важността на търговските марки за визуалното им присъствие. Системата за визуална идентификация обаче, която се заражда през
50-те години на XX в., отива далеч отвъд търговските марки или символи.
Националната и мултинационална дейност на много корпорации е затруднена от липсата на единен образ, докато унифицирането на комуникацията на
дадена организация в последователна графична система... помага за постигането на специфични корпоративни цели.“16
Наричат Иван Чермаев (1932–) легенда в света на графичния дизайн.17
С неговата собствена компания, основана през 1958 г. – Chermayeff &
Geismar, разработват едни от легендарните съвременни логотипове –
National Geographic, NBC, PBS, Chase, Xerox. Чермаев участва в създаването на графичните символи на PanAm, MoMA, Showtime, Harper Collins, U.S.
Bicentennial. „Тайната“ зад безсмъртието на дадено лого според Чермаев е то
да е универсално, но да не губи своята характерност. В актива си дизайнерът
има общо над 600 лога, като едно от най-познатите е това на Mobil Oil, създадено през 1964 г. (ил. 2).
Meggs, P. B. Meggs’ History of Graphic Design, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc., 2012, р.
413.
17
Aynsley, J. A Century of Graphic Design: Graphic Design Pioneers of the 20th Century, London,
Octopus Publishing Group, 2001, р. 134.
16
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Интересът му към корпоративната и личната идентичност се проявява и
в създаването на постер за пиесата Winston Churchill: The Wilderness Years
(1983 г.) Разпознаваемостта на образа, чрез шапката и пурата, е прикрита от
дима, разпрострял се по цялото лице на Чърчил (ил. 3).
Съвременната корпоративна идентичност не би била същата и без разработените визуални системи на Джовани Пинтори (1912–1998) в сътрудничество с основателя на Olivetti Corporation – Адриано Оливети (1901–1970);
работите на Феликс Тополски, Рене Буше, Бен Шан – за CBS; Марсел Брюер
– отговорен за цялостната визия на New Haven Railroad; Томас Гейсмар и
екипа му от петима дизайнери – за знаците и символите в транспортната
система на САЩ.18
За Олимпиадата в Токио през 1964 г. арт директорът Масару Катсуми и
екипът му от дизайнери създават 20 символа на всички спортове и още 39
символа от общ характер за пълна пиктографска система. Пиктограмите са
нарисувани в квадрат с мрежа. През 1981 г. Пат Горман и Франк Олински от
Manhattan Design създават логото на музикалната телевизия МTV, което впоследствие се модифицира според различни ситуации и теми – използват се
разнообразни цветови схеми, различни фигури и перспективи, логото е „разтапяно“, дефрагментирано, но винаги запазва отправна точка към оригинала,
за да остане разпознаваемо (ил. 4 и 5).
Осемдесетте години на XX в. представят на света новоразработени езици
в помощ на дизайнерите, като първенството заема създаденият през 1983
г. Adobe PostScript. Новата вълна графични дизайнери вече разполага със
свободата да използва всички възможности на типографските форми, като
ги съчетава с изразните средства на фотографията и филмопроизводството.
Пример за развитието на бизнеса с дигиталните шрифтове е създаденото от
Руди Вандер Ланс и Сузана Личко списание “Émigré” (1984 г.).
Една от особено влиятелните фигури за периода е тази на Невил Броуди, който представя цяло поколение графични дизайнери, повлияни от дигиталните технологии. „Типографията вече не е далечна, графичният стил
е по-достъпен – почти като модата или храната, просто още един аспект на
вкуса, който трябва да бъде разбран и опитан.“19 Работата на Броуди за редица британски издания го прави особено популярен, а революционните му за
английската култура визии въвеждат една нова артистична и жива естетика.
Пътят на развитие на типографията може да се проследи и през проектите
на Броуди – макар по-рядко да създава печатни реклами, в историята остава
сътрудничество на дизайнера с Nike. За спортната марка Броуди създава постера Just Bounce It, използвайки шрифта Helvetica, и избирайки предимно
черно, бяло и червено за логото на Nike. Текстът е на места уголемен, обърнат и привидно труден за разчитане, но привлича вниманието и изважда на
втори план производни на слогана Just Do It словосъчетания (ил. 6).
Meggs, P. B. Op. cit., р. 412.
Blackwell, L. Twentieth Century Type and Beyond, London, Laurence King Publishing, 2013,
р. 139.
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Няколко перспективи
Новаторите в експерименталната типография не само отварят нова страница в рекламната комуникация на XX в., но и са в основата на дебата около авторството през постмодерния период. Идеята в есето на Ролан Барт
„Смъртта на автора“ (1968 г.), че всеки нов читател е неизбежно въвлечен
в ролята на съ-автор на даден текст, навлиза и в света на графичния дизайн,
доколкото последният „никога не може да бъде напълно неутрален, а винаги
внася и нещо ново към проекта.“20 Темата за авторството в графичния дизайн през постмодернизма навлиза чрез проектите на дизайнери като Елън
Лъптън, Джоана Дръкър, Уорън Лерър, чиито работи включват не само визуалното оформление, но често и самото писане или редактиране на текста.
„Графичният дизайн е неразделна връзка между вербалното и визуалното“21
и двете части на цялото заслужават еднакво внимание. „Дизайнерът като автор“ е и първата магистърска програма в Училището за визуални изкуства в
Ню Йорк, основана през 1999 г. от Стивън Хелър. За него авторството включва всяко генериране на идеи, без значение от конкретния носител, чрез който
се материализират.
Новаторите в експерименталната типография са поливаленти творци, които успешно обединяват визуално и вербално, изваждайки графичния дизайн от досегашните му рамки. На базата на тази успешна конвергенция,
развитието на цялата рекламната комуникация на XX в. тепърва ще поема в
нови посоки.

INNOVATORS IN THE TWENTIETH-CENTURY
EXPERIMENTAL PRINTING
Tania Ilieva

CEO, Ad Squad, Ltd.

In the evolution of writing, types have been used in the history of visual
communication ever since 1454 believed to be the year of the invention of
printing. As a refection of changes, both socially and evolutionally, the twentiethcentury printing brought forth innovations and breakthroughs in art and design,
sciences and technologies. That period was marked by the artworks of such
artists as Kandinsky, Hausmann, Rodchenko, El Lissitzky, Bayer, Renner, Rand,
Brockmann, Lubalin, Zuzana Licko, Carson, Brody, a number of historically
significant movements and studios that have shaped the graphic design.
Poynor, R. No More Rules. Graphic Design and Postmodernism, London, Laurence King
Publishing, 2003, р. 120.
21
Ibid., р. 126.
20

393

СТУДИЙНАТА СИСТЕМА И ТВОРЧЕСКАТА
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Резюме: Превръщането на киното в индустрия в началото на ХХ век ражда студийната система на Холивуд. В нея филмът е резултат от поточно производство, а студиото
– фабрика за забавление, която трябва да гарантира качество, съответно на потребителските вкусове. Това налага стандартизация в драматургията, в режисурата, в монтажния разказ; жанрът се превръща в маркетингов инструмент, цензурата – в правила
за защита на потребителите.
Студийната система дава повод за противопоставяне на филма като изкуство и комерсия. Много теоретици не смятат холивудското кино за акт на духовно себеизразяване,
а за масово развлечение и мит. От друга страна, системата налага редица ограничения
на творческата свобода на създателите на филма. Студийната система и творческа
свобода – това е и основната тема на този текст.
Ключови думи: Холивуд, творческа свобода, студийна структура

Много критици и теоретици противопоставят киното като изкуство и
филмите на Холивуд. Те настояват, че тези произведения не могат да се приемат като личен изказ, като духовно себеизразяване и проява на човешкия
дух. В този текст ще се опитам да потърся корените на това яростно противопоставяне.
Студийната система на Холивуд се ражда в отговор на нуждата от голямо количество забавни, технически издържани филми и умира, когато тази
нужда отпада. Точна дата както на раждането, така и на смъртта ѝ трудно
може да се определи. Началото ѝ може да се търси около и след Първата
световна война, а разрушаването – след Втората световна война, след дълга
агония, причинена от епидемията, наречена „телевизия“, която продължава почти 15 години. Вероятно няма да е грешка, ако се приеме за година
на рождението ѝ 1916-та. Това е годината, в която Адолф Цукор обединява
Феймъс Плейърс Ласки Корпорейшън с дистрибуторската компания Парамаунт в една огромна организация. Само две години по-късно, през 1918,
„няма студио, което да не планира своето годишно производство“1. През
1924 Маркус Лю основава студиото Метро Голдуин, оглавено от Луис Майер. В следващата 1925 се раждат Уорнър Брадърс, Колумбия Пикчърс Кор1

Lewis, J. The Rise of the American Films. New York, Harcourt Brace, 1939, p. 98.
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порейшън, Юнивърсъл Пикчърс и Фокс.
Вече споменахме, че причина за появата и съществуването на студийната система е нуждата от планиране на целогодишното производство. То, от
своя страна, е следствие на интеграцията на трите индустриални сегмента –
производство, разпространение и показ. След като Адолф Цукор интегрира
в своите структури разпространението и показа, той е длъжен да осигурява
филми за целогодишната програма на своите кина, т.е. най-малко 52 филма
на година – по един за всяка седмица. По този начин се изолират конкурентите и се гарантира пълен монопол върху показа в кината, притежавани или
зависими от него. Годишната програмация и огромното производство имат
още едно следствие – филмът се превръща в търговски продукт, част от ежегодната продукция на студиото и не се разглежда като акт на индивидуално
творчество и артистична изява. В този смисъл всяко холивудско студио е
фабрика за забавление. И както всяка фабрика, главна цел е производството
на стока с гарантирано качество и непроменливо средно ниво, на което потребителите могат да разчитат. И също така, както във всяко индустриално
предприятие, организационните принципи са поточно производство и разделение на труда, чийто израз е структуриране на организацията в отдели,
всеки от които дава своя принос към продукцията. Студиото има сценарен
отдел, актьорски отдел, отдел технически, механичен, поддръжка, ПР и реклама и т.н. Обединителен елемент между отделите в организацията са мениджърите – хората, които планират, организират и управляват цялостния
процес: производството на филми, бюджетите, разпределението на персонала и техническите мощности, грижат се за непрекъснатостта в конвейера
на продукцията.
Навлизането на звука в киното окончателно налага студийната система.
Огромните разходи по новата техника, сложността на организацията и координацията на синхронните снимки елиминира повечето малки филмопроизводствени фирми и независимите продуценти. Свободата, нестандартните
подходи, ексцентриката на нямото кино загиват в сложния цикъл на звуковото филмово производство, което изисква шумоизолирани павилиони, скъпо
звукозаписно оборудване, подробна работна книга, техническо съвършенство на директния запис на диалога и смесването на говор, шумови ефекти
и музика. По този начин студийната система придобива пълно господство в
киноиндустрията от 1930 до 1950 г. Това е ерата на Метро Голдуин Майер,
Туенти Сенчъри Фокс, Радио-Кейт-Орфеум, Уорнър Брадърс, Парамаунт,
Юнивърсъл, Колумбия и Юнайтед артистс. Техните студиа изграждат стотици декари филмови декори, построяват огромни снимачни павилиони, купуват множество бляскави таланти, грижливо подбират и създават актьори
звезди, които са представяни като богове, населяващи планетата на мечтите.
Поточното производство налага стандарти във всичко: в жанра като маркетингов инструмент, в драматургията, в режисурата и дори в моралните
принципи.
Пример за стандартизация в драматургията на филмовото произведение
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е схемата на сюжета в три акта и дванадесет фази, извлечена от класическия
героически епос. Холивудските студии дълго време използват този модел и
задължават литературните си отдели да го усвоят и прилагат към сценариите. Какво представлява той? Това е драматургична схема на обобщен сюжет,
развит от Крис Волгър. Той прилага изследванията на Джоузеф Кембъл2
върху класическата митология, и по специално за пътешествието на героя
като основа на митическа разказна структура. Според модела в началото
зрителят трябва да види героя в неговото ежедневие, от което ще го извади
сблъсък с проблем или предизвикателство и ще промени съдбата му. Следва
кратко колебание по отношение на избора или страх от силите на злото, но
обстоятелствата го подтикват към необратимо действие. Обикновено на това
място някакъв вид мъдрец, наставник или родител подкрепя протагониста
в прехода му към другия свят. Тук се препоръчва и визуален еквивалент:
излита самолет, тръгва кораб; форсира се автомобилен двигател, потеглят
армии и пр. Следват фазите на изпитания, среща с неочаквани съюзници
и врагове, с благоприятни и неблагоприятни последствия от решението за
действие, докато накрая героят пристигне до злокобно място, сърцето на
злото. На това място се поставя епизод, в който всичко изглежда загубено,
момент на живот и смърт, който бележи главната повратна точка в сюжета
и зрителят трябва да приеме, че героят е мъртъв, за да възкликне от щастие
при неговото възкресение. След като едва е оцелял, на косъм от смъртта,
сега протагонистът може да добие това, към което се е стремил през цялото
пътешествие. В любовната драма това е моментът, в който момчето намира
любимата дори и за една-единствена любовна сцена. Получаването на меча,
или какъвто е да е обект на стремежа, не слага край на пътешествието. Сега
героят трябва да приложи придобитата нова мъдрост или нова сила преди
връщането в света на сигурността. Това е умела победа над останките от
злото, героят трябва да се справи с последствията от придобивката, от победата си. В приключенските филми неприятелите се втурват да го преследват, за да му отнемат придобивката (съкровище, меч, еликсир или каквото
е отвоювал), защото нейното отнасяне ще разруши света на мрака, който
воюва на живот и смърт за оцеляването си. Зрителят трябва да види както
противоборството добри и лоши, така и разпада на света на злото. Това е
втори момент на живот и смърт, в който злите сили получават окончателния
и унищожителен удар. На финала, променен и различен, героят се връща
в света на ежедневието от началото, като носи символа на своето пътешествие: награда, урок, поука.
Масовата продукция, предназначена за пазара, налага определени стандарти в режисурата на филма. Колкото повече нараства годишното производство и колкото по-скъпо става, толкова по-стриктни стават изискванията
за спазването им. Първо, това са правилата на постановка и снимки: всеки
епизод задължително се снима в един основен кадър, наречен мастър. След
2
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това сцената се „разработва“ в отделни кадри и различни крупности, за да
се осигури възможност за поставяне на акценти и емоционалната стойност
на изобразителното внушение по-късно при монтажа. Така заснета, сцената
предлага достатъчно материал за свобода на работа по време на постпродукцията и възможност за монтажно изграждане и решение на епизода, което може да няма нищо общо с първоначалния замисъл. Освен това заснетият материал е достатъчно богат и разнообразен, за да може режисьорът
по монтажа да работи самостоятелно и дори без помощта на режисьор-постановчика. Второ, в изобразителното изграждане на епизодите се налага
схемата „общ, среден, близък“, което ще рече, че епизодът трябва да започне
с общ план за ориентация (ако продуцентът е изхарчил 100 000 за декор,
той трябва да бъде сигурен, ако трябва и със скандал, че този декор ще бъде
видян). Ориентацията е нужна също и за да се покаже кой участва в сцената
и какво правят участниците. Постепенно, колкото повече се навлиза в действието, колкото повече нараства напрежението, толкова по-близки стават
плановете, докато накрая, в кулминацията, действието е разбито на близки
планове. Крупността на плановете расте заедно с емоционалния градус на
отношенията между героите. Епизодът може да започне и с близък план или
детайл, но общият план трябва да следва веднага след това или възможно
най-скоро.
Подобни схеми и правила съществуват във всяка една от сферите на филмовото творчество: и в изображението, и в звука, и в музикалните партитури. Съществен момент, разширил обсега на стандартизацията, е въвеждането на вътрешно-гилдийна цензура, предприета като акт на противодействие
срещу евентуалната намеса на външни фактори. През първата половина на
ХХ век киното, и в частност Холивуд, силно влияе и дори формира обществено мнение. Това привлича към него вниманието на религиозни организации и обществени групи за натиск, на правителство и законодателство. По
същото време престижът на Холивуд е снижен след поредица съдебни процеси срещу актьори и режисьори, обвинени в разврат и морално разложение. Демонстрациите пред кината, публикациите в пресата и призивите за
правителствена и законодателна намеса застрашават нормалната програмация в кинопоказа. В отговор на това Уилям Хейз, президент на Асоциацията
на филмовите продуценти и разпространители (MPPDA), по-късно преименувана на Киноасоциация на Америка (MPAA), успява да убеди мейджърите да приемат наръчник с морални ограничения, който издателят на вестник
„Моушън Пикчър Херълд“ и йезуитският свещеник Даниел Лорд създават
през 1929 г., известен като „Кодексът на Хейс“ (макар че пълното му наименование е „Кодекс: ръководство за правене на неми и звукови филми“).
Този кодекс е набор от цензурни правила, които определят какво може и
какво не може да се показва по киноекраните на САЩ. Създава се комисия
по цензурата, която контролира приложението му; оценява се всеки филм
и се предлагат промени или отпадане на сцени. Кодексът е разделен на две
части: първата излага общите морални принципи и цели, втората – конкрет-
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ното им приложение (т.е. списък със забрани и ограничения). Текстът освен
това предписва пропагандата на традиционни американски ценности: извънбрачни отношения не могат да се изобразяват като привлекателни и красиви, да бъдат представяни по начин, който предизвиква сласт и желания, нито
пък да изглеждат приемливи или нормални и добри. Всички криминални
действия трябва да бъдат наказани, престъплението и престъпникът не
трябва да предизвикват симпатия у аудиторията. Представителите на властта трябва да се интерпретират с респект, държавните служители не могат
да се изобразяват като комични или злокобни фигури. При определени обстоятелства политици, полицейски служители и съдии могат да бъдат отрицателни образи, но само тогава, когато ясно се заяви, че това е изключение
от нормата. Кодексът постулира мисията на американското кино: „Всеки
американски филм трябва да внушава, че начинът на живот в Съединените
американски щати е единственият и най-добрият за човека. Така филмът
трябва да носи оптимизъм, да вдъхва вяра на обикновения човек, че някога
някъде ще намери своето щастие. Киното не трябва да изважда на показ
тъмните страни на живота ни, не трябва да разпалва пагубни страсти.“3
Кодексът на Хейс е анулиран от Върховния съд на САЩ по съдебен иск
на Киноасоциацията на Америка (MPAA) с президент Джак Валенти едва
през 1966 г.; замества го Системата за категоризация на игралните филми.
Според нея филмите се разделят по тематика и съдържание, подходящи за
определени аудитории в кинотеатрите. Системата не е задължителна и се
прилага доброволно от кината.
По време на студийната система стандарти съществуват в почти всички
сфери на индустриалното филмово творчество. Това вероятно е причината
за противоречивите и дори крайни мнения по отношение на авторството и
индивидуалното творчество във филмите, създадени от нея. В тези мнения
ясно се откроява противопоставянето на изкуството и комерсията. Масовото
производство и поточните линии се смятат за противопоказни за артистизма. Много критици и теоретици настояват, че холивудските филми не бива
въобще да се приемат като изкуство, не могат да се сравняват с Шекспир,
Дикенс или Байрон, т.е. не могат да се третират като личен изказ на човешкия дух, като духовно себеизразяване. Според тях студийните филми могат
да се приемат само като търговски продукт за масово развлечение, като мит
и отклик на дълбоката емоционална нужда на хората да стоят пред екрана във възторжено страхопочитание. Според тях това не е изкуство, това е
отговор на социологическа и психологическа необходимост, на социалната
природа на човека, особено на американците. Звездите, блясъкът, луксозното съвършенство на студийните филми гъделичкат желанията и мечтите на аудиторията, пренасят ги в далеч по-прекрасното царство от тъжната
действителност извън кинотеатъра. Оптимизмът на американските филми,
въздействието на поетизираната справедливост, неизбежното разобличава3

http://www.artsreformation.com/a001/hays-code.html (06.04.2011).
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не на злото и възнаграждаването на добродетелта утвърждава вярата на хората в себе си. Възгледите във филмите на мейджърите за морал, справедливост, възмездие, политика и историчност уверяват американския зрител, че
евентуално неговата държава ще овладее злодеите от истинския живот, които са довели до икономическа депресия и политически хаос. В този смисъл
студийните филми могат да се разглеждат като общ възглед на целия народ,
почти религиозно сплотяване на обществото – както гръцката митология в
Елада или Елизабетинската епоха в Англия4. Според същите теоретици на
противоположния полюс стоят зрелите, интелигентни кинопроизведения на
Реноар, Виго, Клер, които се правят във Франция. В сравнение с тях американските филми са наивни и празни. Подобен възглед приема, че смисълът
на филмовото изкуство е в интелигентността, мисълта, личния възглед на
един-единствен създател, както това е в романа, пиесата, поемата. Повечето
филми от студийния период не са оригинални, личностни или индивидуални като почерк, а по-скоро са продукт на сценарни формули за структуриране на сюжета, морала и мотивацията на героите. Истина има и в тази
позиция. Голяма част от произведенията от онази епоха са по-интересни от
социологическа, отколкото от естетическа гледна точка. Но същото може да
се каже и за хилядите пиеси, написани и играни в златната епоха на Ренесанса и барока. В пиесите на Джон Флечър, Корней и хиляди други неизвестни автори има смехотворни клишета в сюжети, в диалог, в персонажи,
в морални изводи. Но същото това време ражда и гении, които разбиват
клишетата: Марлоу, Шекспир, Молиер. Вероятно същото можем да кажем и
за студийните години. Количеството ражда и качество.
Краят на старата студийната система поставя един съдебен иск, заведен
от Министерството на правосъдието срещу Парамаунт и другите мейджъри в обвинение за това, че хоризонталната интеграция на производство,
разпространение и показ е пречка пред свободната търговия и е монополистична практика. Делото приключва през 1948 г. с решение на съда, в
което мейджърите са осъдени да освободят поне един от тези три сегмента
на индустрията от своите холдинги. Съдът постановява и прекратяване на
пакетните сделки, с което, на практика, ги лишава от гаранция за показа
на всичките им произведени филми. Появата на телевизията през петдесетте години на ХХ век е причина за отлив на зрителите от киносалоните.
Мейджърите губят сили, независимите се възраждат.
Съвременните мейджъри са Дисни, MGM, Парамаунт, Сони (Колумбия
и Трайстар са нейни подразделения), Туенти Сенчъри Фокс, Юнивърсъл и
Уорнър брос. Филмите, които те продуцират, имат бюджети между двайсет
и двеста милиона долара и представляват 25-30% от всички филми, които излизат на американски екран през годината. Но инвестиция от десетки
милиони в едно заглавие не може автоматично да го направи супер хит. Понякога филми на независими продуценти имат забележителни приходи и
4

Mast, G. The Studio Years. – In: The American Cinema. Washington D.C., USIA, 1991, p. 248.
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печалбата надхвърля инвестициите. Например бюджетът на „Криминале“ е
8 млн., приходите – 210; „Четири сватби и едно погребение“ – 6 млн. бюджет
и публика за 250. Суперпродукциите не изместват нискобюджетните филми, вероятно защото публиката има нужда от алтернатива. Стремежът към
господство кара мейджърите да купуват дялове от независими компании, да
създават дъщерни дружества за финансиране, закупуване или разпространение на нискобюджетни филми. Но истинският проблем на студиите е в
безпрекословното налагане на общата политика към свои и към независими.
Така отново възниква въпросът за творческия контрол. Кинематографистите търсят мейджърите, за да се възползват от големите им възможности за
финансиране, производство и разпространение. Студията изисква в замяна
правото на решаващата намеса в процеса на работа. За независимия продуцент това значи куп бележки от анонимни продуценти: като се започне от
сценария и продължи по време на продукцията с намеса в решенията върху
осветление, мизансцен, актьорско изпълнение и всичко останало и се стигне до постпродукцията и до самия финал. Често монтажът се поема пряко
от студията. Понякога опитен продуцент би могъл да извоюва творческа
самостоятелност. Уди Алън успява да запази пълен контрол върху филмите
си, когато работи със студия, докато Джим Джармуш, който също държи на
това, търси финансиране почти изцяло от Европа и Япония. Това е цената на
запазването на творческия контрол.
Големите студии продължават да работят с независими продуценти под
формата на финансиране, дистрибуция или и двете. Ако обаче кинематографистите искат да запазят самостоятелността си, трябва да намерят финансиране от алтернативни източници. Разбира се, всичко казано не означава,
че филмът губи дух, оригиналност или енергия само защото е студийна продукция. То значи само, че при несъгласие, студиото има право на последна
дума.

THE STUDIO SYSTEM AND FREEDOM OF
ARTISTIC EXPRESSION
Mihail Meltev

New Bulgarian University

With the art of motion pictures turning into a film industry at the turn of
the twentieth century the Hollywood studio system was formed, where films
were churned out in continuous flow production, while the studios became
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entertainment factories, guaranteeing quality consistent with consumer tastes.
This required standardisation of scriptwriting, directing, editing narratives; the
genre evolved into a marketing tool and censorship, into consumer protection
rules.
The studio system gives grounds for contrasting the art of filmmaking with
commerce. A number of theorists do not deem Hollywood production to be an
act of spiritual self-expression, but rather mass entertainment and a myth. On the
other hand, this system imposed a number of restrictions on filmmakers’ freedom
of artistic expression. That is what this article deals with: the studio system, and
freedom of artistic expression.
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АВТОРСКОПРАВНИ АСПЕКТИ ПРИ
СЪЗДАВАНЕТО НА ИГРАЛЕН ФИЛМ
Светла Вангелова
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Резюме: Докладът разглежда често срещани проблеми и порочни практики в процеса
на създаването на игрален филм от гледна точка на авторското право. Създаването
на всеки един игрален филм е плод на съвместния труд на специалисти от различни
области – режисьори, сценаристи, композитори и др. В този многосъставен процес е
изключително важна своевременната защита на имуществените и неимуществените
права на авторите и изпълнителите.
Ключови думи: кино, филми, автори, изпълнители, авторско право, филмова музика,
интелектуална собственост, застраховки

Законът за авторското право и сродните му права (ЗАПСП)1 е онази част
от законодателството, която третира правата на интелектуaлните творци. Поставеното под закрилата на този закон творчество, а именно: литературни
творби, музикални творби, произведения на изкуството, фотографски творби,
филми (кинематографични творби) и др., е средство преди всичко за насърчаване, обогатяване и разпространение на културното наследство на всяка страна. Обогатяването на националното културно наследство е в непосредствена
зависимост от степента на закрила, предоставена за творбите на литературата и изкуството. Законодателят е предвидил в този закон не само закрила на
създателите (авторите) на интелектуални творби, но и на занимаващите се
със спомагателни дейности, а именно: артистите изпълнители – върху своите
изпълнения, продуцентите на звукозаписи – върху своите звукозаписи, продуцентите на първоначалния запис на филм или друго аудио-визуално произведение – върху оригинала и копията, получени в резултат на този запис,
радио- и телевизионните организации – върху своите програми. Предметът
на закрила по смисъла на ЗАПСП обхваща всяка творба в областта на литературата, науката и изкуството, независимо от вида и формата на израза, като
по-специално ще се спрем на кинематографичните творби.
На практика, всички национални закони за авторско право предвиждат
закрила за аудио-визуални творби (кинематографични творби или филми),
независимо дали са неми, или със звук, и независимо от тяхната цел, техния
1

Обн. ДВ, бр. 56 от 29.06.1993 г., изм. и доп.
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жанр (игрални филми, документални филми, кинопрегледи и др.), дължината им, използван метод (филмиране, анимации и др.) или използване на
технически процес (видеоленти, DVD и др.). Създаването на един филм
включва авторски права, които се отнасят до различни елементи на производството по отношение на сценарий (базиран върху книга и др.), музика
(ако е създадена специално за филма), режисура и др. Всяко едно от тези права трябва да бъде правилно прехвърляно, предоставяно и документирано, за
да може да се претендира за собственост на филмовите права и възможност
за последващо разпространение. Преди да се ангажират в преговори с дистрибутори на филми, било то голямо студио, телевизионна мрежа, или кинодистрибутор, филмовите продуценти трябва да гарантират, че всички авторски и сродни права са уредени, както и чия е собствеността върху филма.
Според националното законодателство авторското право върху филм или
друго аудио-визуално произведение принадлежи на режисьора, сценариста
и оператора, а при анимационните филми – и на художник-постановчика
(чл. 62, ал. 1 от ЗАПСП). Дистрибуторите трябва да са сигурни, като лицензополучатели, че правата на лицензодателя са безспорни по отношение
на авторското право. Ето защо уреждането на всички права в писмен вид,
свързани с различните лица, участващи в изграждането на един филм, е от
ключово значение за успешното завършване, продажбата и използването му.
Без такива писмени доказателства не може да се случи ефективен трансфер,
прехвърляне или сключване на лицензионни договори.
Всички видове споразумения, които трябва да бъдат подписани, както и
осигуряването на потенциално финансиране, задгранични партньори и дистрибутори, са задача на филмовия продуцент. Във връзка с това авторите на
филма (чл. 62, ал. 1 от ЗАПСП), както и другите притежатели на авторски
права, участвали в създаването му (чл. 62, ал.2 от ЗАПСП), сключват с продуцента писмени договори, с които му предоставят както за страната, така и
за чужбина изключителното право за размножаване на произведението, публичното му прожектиране, излъчването му по безжичен път или предаването
и препредаването му по кабел, възпроизвеждането му върху видеоносители
и тяхното разпространение, предлагането по безжичен път или по кабел на
достъп на неограничен брой лица до него или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално
избрани от всеки от тях, както и правото да разрешава превода, дублирането и
субтитрирането на текста (чл. 63, ал. 1 от ЗАПСП). В тази връзка продуцентът
дължи възнаграждение на притежателите на авторски права за отстъпеното
от тях изключително право. Сключването на писмени договори между продуцентите и режисьорите е необходимо, тъй като това решава редица проблеми, като възникват специфики в зависимост от това дали са налице служебни
правоотношения между тях, или не. В случай че е ангажиран като служител
по трудов договор, на режисьора се плаща заплата от продуцента по време
на подготовката, снимките на продукцията и постпродукцията. На практика, в допълнение към тази заплата режисьорите получават и възнаграждения
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от разпространение на филма, като това често е включено в договора. Режисьорът и продуцентът вземат съвместно решение за окончателния вариант на
филма, който ще бъде показан по кината, след което той се счита за завършен
(чл. 63, ал .4 от ЗАПСП). В случай на последващи изменения на окончателния вариант, а именно: чрез добавяне, премахване или промяна на някои от
елементите на филма, е необходимо съгласието както на режисьора, така и на
продуцента (чл. 63, ал. 4 от ЗАПСП).
Много често създаването на един филм е вдъхновено от вече създадено литературно произведение, следователно придобиването на филмови права върху
него е отправна точка в развитието на филмовата продукция. Това включва подписването на писмен договор с автора на оригиналното произведение – книга,
статия или кратък разказ и др., че същият предоставя на продуцента за определен период от време правото да ползва творбата му за създаването на филм.
При реализиран филмов проект по литературно произведение, продуцентът е
длъжен да заплати на автора или на неговите наследници договореното възнаграждение за правото да се използва творбата във филма.
Важно е да се отбележи, че подборът на добър актьорски състав значително може да подобри качеството на един филм, така че изборът на филмова
звезда за главната роля може да има огромно въздействие върху аудиторията и
касовите приходи (box office). Наемането на известен актьор в кинопродукцията може да помогне на продуцентите да привлекат повече спонсори, които да
осигурят по-добро финансиране на филма. Споразуменията, свързани с правата на изпълнителите, са изключително важни и изискват особено внимание.
Съставянето на подобни споразумения се характеризира с известна сложност,
доколкото те касаят както прехвърлянето на права на интелектуална собственост, така и условия на труд; по този начин се преплитат САП (сродни авторски права) и трудово законодателство. Тук отново дистрибуторите ще искат
да бъдат сигурни, че тези въпроси са били адекватно решени.
Друг важен елемент във филмовото изкуство е музикалният фон, който
допълва и често определя емоцията от представянето, като създава цялостна
художествена картина; така филмът се превръща в уникално и незабравимо
преживяване. Музикалното оформление е ключов елемент в създаването на
настроение на един филм и е едно от най-големите предизвикателства пред
продуцентите, които следва да осигурят така необходимите лицензии за
ползване на музиката, включена в един филм. Едно от първите неща, които
дистрибуторите проверяват при договарянето на сделката с продуцентите,
е наличието на лицензионни договори, преотстъпващи правото на ползване на всички, включени във филма музикални произведения. Липсата на
лицензии или оспорването на авторски права може да доведе до промяна
на музиката на един филм, което би струвало много скъпо, ако той вече е
завършен. Поради тази причина тези споразумения са изключително подробни и конкретни по отношение на преотстъпените изключителни авторски права. Много често музиката се създава специално за филма, като в този
случай композиторът ѝ се ползва с изключително право върху цялата фил-
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мова музика; ако са повече от един, то тогава е налице делимо или неделимо
съавторство. Доказателства, които могат да се използват при съдебен спор
за авторство или съавторство на филмова музика, са ръкописи, чернови, документация, демозаписи и оригинални записи, които са били отхвърлени и/
или неизползвани, изготвени в процеса на създаването ѝ.
В последните години се наблюдава сериозен интерес към продуктовото
позициониране във филмите, което става все по-популярно средство за реклама на търговски марки и е много добър източник на приходи за продуцентите на филми. При сключване на тези договори, продуцентите си осигуряват допълнително финансиране от притежателите на търговски марки в
замяна на представяне на продукт или продукти във филмови сцени. В тези
споразумения са посочени конкретните задължения на всяка страна, включително и разрешение за използване на търговската марка.
Много често дистрибуторите изискват от продуцентите и застрахователна полица (застраховка „правни разноски“). В рамките на договорената застрахователна сума (лимита на обезщетение), посочена в застрахователната
полица, застрахователят се задължава да поеме разноските на застрахования във връзка с участието му в съдебни, досъдебни, административни и
арбитражни производства и да предостави други услуги, пряко свързани със
застрахователния договор, по-специално, когато застрахованият претендира
обезщетение за претърпени от него вреди или бива представляван или защитаван във връзка с всякакви претенции, предявени спрямо него. Почти е
невъзможно да се сключи сделка за разпространение без такова покритие,
тъй като дистрибуторите не са склонни да поемат отговорността за потенциални съдебни спорове във връзка с нарушения на авторските права, когато е
в ход разпространението на филм.
Всички от разгледаните по-горе права трябва да бъдат правилно прехвър
ляни, предоставяни и документирани, за да могат инвеститорите да са сигурни, че ще се насладят на плодовете на техните инвестиции, в случай че
филмът има касов успех. За продуцентите това е средство за получаване на
необходимото финансиране, за да може филмовият проект да бъде реализиран и показан на публиката. Важно е да се отбележи, че от съществено
значение за развитието на киноиндустрията е носителите на изключителни
авторски права – режисьори, сценаристи, автори на музика и др., както и носителите на сродни права – артисти изпълнители и др. и всички участници в
създаването един филм, да получат справедливо възнаграждение за положения от тях труд, както и възможността да упражняват свободно имуществените и неимуществените си права, предоставени им по закон. С напредването на технологиите и разпространението на филми по интернет, мобилни,
кабелни и сателитни услуги, които са най-бързо развиващите се сфери,
адекватната правна закрила на авторските права е ключов елемент, позволяващ предлагането на филми в разширяваща се гама от интернет платформи,
като осигурява финансовата жизнеспособност на киноиндустрията.
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COPYRIGHT LEGAL ASPECTS IN MAKING A
FEATURE FILM
Svetla Vangelova

Academy of the Ministry of the Interior

The article deals with common problems and malpractices occurring in
the process of making a feature film from the perspective of copyright.
Making a film is a collaborative work of experts in various areas such as
directors, writers, composers, etc. The promptness of protection of the
intellectual property and the moral rights of the authors and the performers is central to this multiple process.
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ЕТИКА И ЕСТЕТИКА
Ромео Попилиев

Институт за изследване на изкуствата
romeo_popiliev abv.bg
Резюме: Статията разглежда етични и естетически проблеми в контекста на цензурата или различните начини на ограничения на изразяването. Така се установяват
два вида етики: етика-към-доброто (за достигане на тоталното добро, което е непостижимо), отнасяща се до времето на комунизма и свързана със специфичния начин
на цензуриране, наречен в случая забраняване-позволяване, и етика-към-злото, или
към отграничаване на малки и големи злини, ситуирана и работеща в условията на
демокрацията, казано най-общо.
Ключови думи: Етика, естетика, забраняване-позволяване, цензура, комунизъм, демокрация, етика-към-доброто, етика-към-злото

Занимавайки се с проблема за цензурата при комунизма, която нарекох
забраняване-позволяване, стигнах до мисълта, че етиката е също тясно
свързана с проблемите на позволяването и забраняването. Най-общо казано, етиката трябва да отсее доброто и злото – нещо, което изглежда както
твърде лесно, така и безкрайно трудно. „Добро и зло – те са все от едно потекло“ (Шекспир, „Макбет“).
Как да разграничаваме етиката и морала? Според Хегел във „Феноменология на духа“, етическото или нравствеността се състои в непосредствената
решимост за действие, а моралът е рефлексивно действие. Но на ежедневно
ниво етика и морал най-често са синоними или пък моралът се схваща като
съвкупност от конкретни нравствени и поведенчески прояви или готовност
за такива прояви, било на дадена група в дадено историческо време, било
на даден индивид, които се изучават от етиката – науката за нравствеността. Разбира се, при човека, в неговата разумност, действието или непосредствената решимост за него трябва да започне след мисълта – така моралът,
моралното отношение, е по-първичното образувание в човешкото съзнание,
което се развива и разполага после в едно по-общо разбиране за етика. Моралът е по-близо до кварталния дебат, докато етиката – като решимост за
действие – до правилата и закона, които вече са самото действие.
Различните цивилизации, епохи и култури си имат своите етики. Епохата
на Средновековието е организирана върху възприетите представи за етично
поведение, базирани върху различните задължения и права на съсловията,
Ромео Попилиев е професор, доктор на изкуствознанието. Работи в ИИИзк от 1990 г. Изследва историята на театъра, както и теорията на драмата и театъра. В това поле на интереси е издал редица статии
и книги. Монографии: Комичното и животът на българската драма между двете световни войни
(2001), Театралната критика на две критични десетилетия (2003), Драмите на Йордан Радичков, или
едновременното неедновременно (2005), Историческата драма: траекториите на историята, мита и
политиката (2008), Съпротивата на драмата в драмата за съпротивата (2013) и др.
Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017
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от една страна, и от друга – върху всеобхватната идея за Бога и Неговите предписания според църквата. Епохата на и след Просвещението, с равенството на всички пред закона и със свободата на изразяване на мнение,
създава достатъчно работа на юриспруденцията, за да се урегулират постоянно възникващите или продължаващите сложни взаимоотношения между
заварените традиции и новия по-активен манталитет, като по този начин и
разбирането за етичното придобива вътрешна неустойчивост, релативност и
дори нихилизъм. Разбира се, „смъртта на Бога“ все още не означава смърт за
етиката. Тоталитарните революции през ХХ в. – комунизмът и националсоциализмът – изместват разбирането за добро и зло към телеологията и утопията на „новия човек“, бил той напълно осъзнат комунист, или абсолютен
ариец. Просвещението се опитва да създаде непостижим етичен компромис,
докато тоталитарните революции искат да произведат непостижимата етика
на заедността на невъзможната и по този начин – абсолютна единичност и
общност. Така или иначе компромисът – труден и дори невъзможен – е за
предпочитане.
Така за ХХ в. в европейското пространство можем да установим наличието на две големи разклонения на разбирането за етика: 1. Етика, тотализираща
понятието за добро (етика на тоталитаризма) и 2. Етика, организирана върху
понятието за зло (неизбежното зло, което представлява етиката на демокрацията и либерализма). При първата се търси тоталното постигане на доброто,
при втората – детайлизирането и по този начин по-доброто опознаване и ограничаване на злото. Затова първата може да се нарече етика-към-доброто, а
втората: етика-към-злото. Тези понятия на пръв поглед изглеждат парадоксални и могат да подлъжат, но в тях съвсем не се посочва постижимото, а посоката за случването на поставената цел; не резултатът, а интенцията. Защото
всъщност етиката-към-доброто постига, при това в тотални размери, злото, а
етиката-към-злото, опитвайки се да посочи, опише и по този начин да ограничи въздействието на злините, постига не толкова доброто, колкото по-малкото
зло. Погледнато утилитарно, то е за предпочитане пред Голямото зло, макар
че в порядъка на една абстрактна и чиста естетика удовлетворението с малкото зло може да ни се стори твърде буржоазно състояние, докато търсенето
на Голямото добро, а постигането всъщност на Голямото зло, би могло да се
прочете исторически патетично и, разбира се, революционно, макар и като
грешка на несъстояването, а не на намерението.
След като при етиката-към-злото бива обозначено злото (насилието,
нарушаването на правото на свободно изразяване, различни ограничения и
др.), останалата част, която не може да се нарече добро, или още по-точно
добро-за-всички, а представлява не-зло или по-скоро не-голямо-зло, всъщност се партикуларизира – съответно за едни или за други – на малки злини
и добрини. Тази релативизация принуждава всеки, ако в момента не е налично по-голямото добро, да потърси по-малкото зло. Разбира се, това веднага
поставя моралния въпрос – отнасящ се към рефлексивното действие – дали
злото може да се дели на малко и голямо и дали ако всеки от нас възприеме
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за нормален компромиса с малкото зло и по този начин се присъедини към
него, то не нараства ли в крайна сметка и не се ли превръща в Голямо зло?
Или натрупването на количество не играе роля?
Така или иначе етиката-към-злото вече предполага безброй формализации
на правила и подтиква към лицемерна толерантност. Особено в днешно време,
когато все по-изискуемата „политическа коректност“ се освобождава в електронната мрежа от своята принуденост, напрежение и задържане в пълна разюзданост и омраза. Всъщност етичните предписания търпят промени в рамките и на едно поколение. Например само преди 70 години въпросът за моралната
допустимост на извънбрачното дете, повдигнат у нас в драмата „Синята светлина“ на Димитър Спространов1 (поставена в Народния театър през 1941), е изглеждал твърде предизвикателно. Днес всяко второ дете е извънбрачно. До 1968
г. не само у нас, но и в редица западни страни хомосексуалните прояви са били
криминализирани. Днес ЕС легализира „третия пол“, а в отделни европейски
страни гей браковете отдавна са законни. Друга европейска страна пренаписа
приказките за деца, като в тази редакция принцовете вместо за принцеси се
женят за принцове, защото не бивало да се предопределя сексуалния избор на
детето, макар че по този начин отново го предопределят. Другостта на отклонението не е фатална и също е естествено приемлива, но тя съвсем не представлява общия случай и за да се възприеме по-различната нормалност, тя не само
се толерира, но и се насърчава, за да се изравни с другата; дава ѝ се предимство,
като отново възниква неравнопоставеност.
Словото създава ред, но и умее да го руши. Тази втора негова способност
поражда страха от нарушаването на създадения ред, от изпадането в неизвестност и хаос, и че ако не се изразяваш във вече създаденото русло, може да
те сполети неочакван удар или наказание, което от своя страна създава автоцензурата. Понякога тя неусетно се промъква и така мамим себе си и другите.
Тази лъжа е неизбежна, но в крайна сметка тя прави по-сложни истините и
света, приближаващо-отдалечавайки ги. Проблемът е, че – с активната подкрепа на чувството за ред и с неизбежната помощ на словото, разбира се –
много често привиждаме същото като друго или другото като същото и така
твърде ги раздалечаваме. Създаваме другия, а той е като нас, без да разбираме, че самите ние често сме други, а се мислим за същите (Хайдегер: „Всеки е
Другият и Никой – самият той“2). Другият бива наказан като друг или просто
отдалечен от нас като такъв – било от страх, било по хуманни съображения –
че така трябва да бъде предпазен, дори от нас и от нашите страхове. „Светът
вече не е същият“, казваме много често след поредния политически или друг
катаклизъм. Но всъщност той продължава да бъде същият в дълбоката си
същност или погледнат от един птичи исторически поглед. Разбира се, че вече
се е и променил в известна степен, но това е станало дори и без да се е случил
този катаклизъм. Хиперболата на същото и другото е онова, което разрушава
и отдалечава истината – включително и по отношение на етиката, увреждайки
1
2

Спространов, Д. Синята светлина. С., 1938.
Хайдегер, М. Битие и време. С., 2005, с. 105.
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ефикасно отношенията между хората. Истината може би се разкрива в онзи
момент, когато успяваме в другото да открием същото или когато същото просветне пред нас като друго. Ако трябва да потърсим една неопросветителска
теория на етиката, може би следва да я намерим тъкмо в постоянното разкриване и в еластичното разгръщане на тази другосъщост. Одругостяването на
ближния или неговото осъщестяване нанасят все една вреда. В тяхното провеждане стои все интересът на хора или групи от хора и ползата, разбира се,
която те извличат, или смятат, че извличат чрез тези операции, и това винаги
отдалечава смисъла на същинската човешка заедност.
Все пак релативизацията на доброто релативизира и злото. В крайна
сметка все по-голямото дефиниране на злото не успява да увеличи доброто, но затова пък разширява мъглявото пространство на не-злото. От своя
страна абсолютното дефиниране на доброто неизбежно и експоненциално
натрупва злото. Докато срещу злото, така, както се разбира, могат да се вземат мерки, за да се държи на разстояние, за постигането на доброто трябват
твърде много усилия, а усилието твърде често се придружава от злото.
По този начин етиката-към-доброто постига в тотални размери злото.
Тя носи съзнанието за една бъдеща постижимост на абсолютното добро, защото сегашното добро е твърде несъвършено. Тъкмо още-неяснотата-сега,
но яснотата-утре на това добро през 50-те години при комунизма довежда
до установяването на безконфликтната теория за борбата между доброто и
още по-голямото добро. Злото и доброто са класово, политически и исторически разграничени според комунизма. В този смисъл етиката-към-доброто
е групова и командно наложена. Първо тя трябва да изчисти исторически
наложилото се „зло“, чиито носители са експлоататорите и техните потенциални наследници. Носителите на доброто са експлоатираните и изключенията идват само за да потвърдят правилото. Добро е, че трябва да се
извърши зло срещу злото – това дори е наложително. За гражданите остава
задължението за Голямото добро (което така или иначе е непосредствено
непостижимо) и твърде малко права за малко зло – както и да се нарече то.
И все пак с постепенното отдалечаване на Голямата перспектива на крайното добро в „социалистическото“ общество започва неусетно и тихо да се
промъква и моралът-към-злото, неизбежна и консервативна нагласа; „дребнобуржоазен остатък“, който превзема отвътре постановената етика-къмдоброто. Или по-точно настъпват неизбежно индивидуалните рефлексии на
морала-към-злото и се установяват в личното пространство и малко около
него, при все така наложената необходимост от рецитиране и манифестиране на етиката-към-доброто, но при все по-намаляващата решимост тя да се
следва. Така тя се оказва разцепена. През „епохата на комунизма“ постоянно
се говореше за някакъв „социалистически морал“ (или, все едно, комунистически). Но в крайна сметка той никога не е оставал реален субект на
действие или обект на въздействие, дори на поругаване, защото не е съществувал. Но е бил пропаганден инструмент за набеждаване. В този смисъл,
ако класическата цензура закриля освен властови и религиозни институции,
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също така и обекти на действителни към този момент морални предписания, в комунизма цензурата остава да бди около предписанията на властта
и идеологията, даващи насоките на етиката-към-доброто. Но на ежедневно
ниво, при морално-рефлексивното отношение към наличното биващо действат установеностите на твърде консервативния морал-към-злото, с който забраняването-позволяване също трябва да се съобразява. Той невинаги
може да се отлее в готовност за действие и да представлява систематична
установеност и затова го наричаме морал. Моралът бива отложен за утре, а
по този начин и етиката остава на книга. (Всъщност реалните носители на
комунистическата идея у нас произлизат предимно от селото и са заложници на една изключително консервативна традиция, на упорита съпротива
срещу новото и модното – особено ако идват от Запад.)
В по-близката по време фаза на демокрацията и либерализма религията и
властта не са рупори на забраняването или позволяването. Но тъй като има
много зло по света, трябва да преценяваме кои усилия за неговото частично
изкореняване ще ни донесат полза. Потискането на въпроса за смисъла и
значителното разширяване на питането за ползата обаче също води до автоцензура и това е съществен проблем. При комунизма цялото общество трябва да бъде оглеждано от перспективата към-добро, докато традиционното, а
и модерното общество до времето на комунизма, се е съгласило, че злото по
принцип е неизкоренимо: поне тук, на земята. Етиката-към-доброто с тотализацията си на злото създава и тотална атмосфера на лъжа на всеки срещу
всеки. Тоталната цензура с нейните неясни принципи на забраняване-позволяване е винаги измама. Допускането на произведението на изкуството
до публиката е измама, спирането му – също. Това и в двата случая може да
се определи и като убийство на изкуството. Но също и като подкуп, като вид
залог, като временно откупване, а в най-добрия случай дори и като илюзия,
че властта все пак може да бъде измамена.

ETHICS AND AESTHETICS
Romeo Popiliev
Institute of Art Studies

The paper deals with ethical and aesthetical issues in the context of censorship
and various restrictions on expression. Hence, two types of aesthetics were
established: aesthetics-towards-good (intended for achieving the total good,
which is unachievable), pertaining to the communist era and associated with the
specific manner of censoring called in this particular case ‘banning/allowing’,
and aesthetics-towards-evil or distinguishing lesser and greater evils placed and
working in a setting of democracy, generally speaking.
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ПОЛОЖИТЕЛНИЯТ ГЕРОЙ В ТЕАТЪРА НА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ РЕАЛИЗЪМ
Румяна Николова

Институт за изследване на изкуствата
rumiana.nikolov@gmail.com
Резюме: Въпросът за положителния герой е основен за социалистическата теория
на драмата и театралната критика. Това е в голямата си част идейно-политически, а
не художествен проблем. Голямата обществена промяна на модели и ценности има
нужда от нов положителен герой, затова неговото описание и присъствие в драмата и
спектакъла е ключово за определяне и описание на същността на социалистическия
реализъм и за комунистическата теория на драмата. Образът на положителния герой
е и своеобразен „пробен камък“ за степента на овладяване на метода на социалистическия реализъм, за „правилната“ идейна позиция на драматурга, режисьора, актьора, който го пресъздава на сцената. Поради тези причини положителният герой в
драматургията и на сцената е старателно проследяван от комунистическата критика.
Новите положителни образи са тези на комуниста, партизанина, партийния водач или
функционер, работника, партийния секретар, както и народа в неговите индивидуални образи и като цяло.
Ключови думи: театър по времето на социализма, положителен герой, социалистически реализъм

За изкуството в България по времето на социализма не би могло да се говори, без да се има предвид социалистическият реализъм като една от основните отправни точки. Като изкуствено и в голяма степен насилствено наложен
художествен метод върху изкуствата, неговите правила се разписват трудно
и продължително както от пропагандаторите му, така и от изследователите.
Липсва ясна и категорична формулировка, която да определя същността му
като художествен метод и която да е консенсусна за всички, които го изучават.
Стремежът към прецизиране на собствената му същност съпровожда цялата история на социалистическия реализъм. Представянето на явлението от
съвременна гледна точка, както и налагането му по време на актуалното му
случване минава през описване на различни принципи и категории, които го
изграждат. Те, от една страна, имат смисъл само в контекста на социалистическия реализъм, а от друга, методът добива някаква относителна плътност
само през тяхното описание. Това са категории и принципи като партийност,
типичност, народност, исторически оптимизъм, въпросът за положителния
герой и др. За уплътняване на понятието тези категории се интегрират в теоД-р Румяна Николова е главен асистент в сектор „Театър“ на Институт за изследване на изкуствата. Автор е на книгата Актьорският тренинг през ХХ век, за която е носител на награда „Икар 2008“ за критическа литература на Съюза на артистите в България за 2007 г. Гост-преподавател е в НАТФИЗ „Кръстьо
Сарафов“, където води курс „Подготовка и развитие на сценичен проект“. Председател е на Гилдията на
театроведите и драматурзите и член на Управителния съвет на Съюза на артистите в България. Член е на
редколегията на списание “HomoLudens”.
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рията на драмата от теоретиците на социалистическия реализъм в повечето
случаи по един доста изкуствен и абсурден начин, в резултат на което много
от текстовете им звучат нелогично за съвременния читател.
Положителният герой е един от основните фокуси на вниманието на теоретиците на социалистическия реализъм, който в ежедневието на българския театър от периода на социализма е превърнат в базисен критерий за
успеха/неуспеха на текста за театър, спектакъла или актьорското изпълнение. Имам предвид, че освен големите теоретични текстове, които поставят
и обясняват темата за положителния герой, в театралните рецензии образът
му е една от основните отправни точки за съотнасяне към критериите на социалистическия реализъм и за оценка на художествения факт.
Положителният герой е важен в изкуството и театъра на социалистическия реализъм основно заради идеологическата им употреба за целите на
пропагандата. Комунистическият проект се опитва с всички средства да
извърши базисна подмяна в обществото. „Светлото“ комунистическо бъдеще, в името на което се извършва тя, е превърнато в основен мотив и цел.
Всичко в утопичния проект трябва за звучи привлекателно, обещаващо и да
не буди никакво съмнение и разколебаване в народните маси, към които е
насочена пропагандата; строителят на „новия“ строй трябва да е безупречен
в своите позитивни качества и непоколебим в действията си. Голямото преобръщане на модели и ценности има нужда от различен положителен герой,
затова проблемът за „новия герой“ се разглежда като ключов при определянето на същността на социалистическия реализъм, а образът му „изпъква
и като пробен камък на това, до каква степен писателят е овладял метода
на социалистическия реализъм, изпъква като важен критерий на неговата
идейна позиция, на неговото художествено майсторство, като едно от доказателствата за неговото новаторство“1.
Акцентът върху ролята на положителния герой в системата от принципи
на социалистическия реализъм е разбираема само ако държим в съзнанието
си факта, че за комунистическата власт изкуствата и театърът изпълняват преди всичко възпитателна функция. Всеки теоретичен текст (особено в първите
години след 1944 г.) поставя въпроса за положителния образ в театъра преди
всичко като идейно-политически, а не художествен проблем. В по-късни текстове се правят опити да се докажат взаимовръзките между идеологическите
постулати на социалистическия реализъм и чисто естетическата проблематика.
Какво обслужва категорията „положителен герой“? В изследване на Пламен Дойнов2 върху социалистическия реализъм тя е представена като принципа „героичност“. Според автора „чрез този принцип се набавят и структурират
присъствия в пантеона на соцреализма: герои революционери, герои партизани, герои бойци във войните, деца герои, трудови герои, герои разузнавачи, геПоложителен герой, конфликт и характер в социалистическата драма. – Театър, 1962, № 1,
с. 13.
2
Дойнов, П. Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989. Норма и криза в литературата на
НБР. С., 2011.
1
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рои граничари и т.н. Принципът се допълва от специфичната монументалност
и епизация на изображенията, от въвеждане на героически сюжети и модели“3.
Според изследователя на социалистическия реализъм Едвард Можейко
категорията „положителен герой“ е една от основните сред естетическите
принципи на този стил. Именно в образа на този герой се предполага да
намери израз така нареченият „естетически идеал“ на автора. Тук се имат
предвид идеите, които авторът трябва да внушава чрез произведението си.
В тази логика положителният герой „поема върху себе си целия товар на
възпитателната роля, каквато изкуството – и особено литературата – трябва
да изпълнява... Подсказвайки на читателите начина на действие, положителният герой същевременно утъпква пътя на бъдещето, сиреч на комунизма, който е висша форма на обществено съжителство.“4
В българската практика изискванията към положителния герой не са еднозначни и статични/непроменливи за целия период. В първите години след
1944 г. на властта са нужни ясни послания и лозунги, респективно персонажи с изчистени характеристики, ясно разпознаваеми от новата, масова
аудитория – „широките народни маси“. Както в ежедневието на обикновения човек, така и в театъра, принадлежността към Комунистическата партията е фаворизирана. Затова на автори, режисьори, актьори е вменено като
„обществен дълг“ изобразяването на комуниста като свръхчовек, „движещ
фактор“, водещ народа към „светлото комунистическо бъдеще“. Това дава
основание да се формулира най-важната „социална поръка на времето“ към
драматурзите: „За да участва в дълбокия и велик преврат на нашето време,
писателят-драматург трябва да създаде драматични творби, в които като в
огледало да се види богатата душевност на новия човек и преди всичко на
комуниста като предвождащ редиците на революционните сили в живота...
да изобрази чудесния приказен герой-комунист, който преустройва света,
герой с велика сила, с нов морал, непоколебим в своите стремежи“5.
Като постижения в отразяването на новия човек се посочват Димо от „Любов“ и Дамян от „Щастие“ на О. Василев, Боян Радионов от „Царска Милост“
и Деян Карадимов от „Блокада“ на К. Зидаров, Бойко и Атанас Савини от
„Камък в блатото“ на Г. Караславов, Белов от „Разузнаване“ на Л. Стрелков,
както и други герои от пиесите на Ив. Пейчев, Ив. Радоев, Ем. Манов, Г. Джагаров и др. Посочените „успехи“ са в изобразяването на комуниста от близкото минало. Претенциите на властта към драматургията и театъра (особено при
равносметки в първите 10-15 години след 1944 г.) са относно рядкото пресъздаване на образа на комуниста – положителен образ от живота, „комуниста,
който се бори за изграждането на новия живот на социализма“6. Там, където
присъства, критиките са, че се появява „в качеството си на служебно лице,
Пак там, с. 40.
Можейко, Е. Социалистическият реализъм. Теория. Развитие. Упадък. С., 2009, с. 119.
5
Образът на комуниста – първа задача на нашата драматургия. Редакционна статия. – Театър,
1960, № 5, 3-6.
6
Пак там, с. 4.
3
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поучава, респектира с положението си, декларира принципи“7. Така според
комунистическата критика образът на комуниста изгубва правдивост и остава
в най-общите рамки на типичното. Препоръчва се индивидуализацията и се
допуска дори посочване на слабости в характера му, „стига в тези характери
да съществуват като доминиращи черти няколкото съществени елемента, които правят комуниста носител на новото – неговата връзка с народа, тревогата,
с която гледа той на всичко, засягащо съдбата на човека; непреклонността на
волята му да се бори за осъществяване на социалистическия идеал, динамизма и силата му; неговото съзнание за дълг към партията и лична дисциплина
за осъществяването на решенията ѝ“8.
Като цяло положителните герои на българската драматургия в периода са
лишени от индивидуализация и психологическа плътност. Те са носители на
една водеща „добродетел“ (според комунистическия морал), вследствие на
което остават едноизмерни и плоски и могат да бъдат характеризирани като
„добри“ въз основа на отношението им и верността към партийната политика.
Постепенно говоренето за положителния герой започва да се усложнява.
От една страна, ясно и категорично се изговаря като идейно-политически казус с мотивацията, че „положителните герои на социалистическото изкуство
по самата своя същност са завладяващ пример за трудещите се в борбата за
смъкване на капиталистическия и за съзиждане на комунистическия строй“9.
Паралелно се правят опити да се докаже връзката на идейно-политическата с
естетическата страна на проблема. Именно за да се докаже тази теза, положителният герой се разглежда като централна категория на теорията на драмата
и театъра, която е категорична, че за „правилното“ му изобразяване важна
роля имат драматическият конфликт и драматическият характер.
Особено тясно се свързва положителният образ с художествения конфликт. За да се разкрие пълният „идейно-политически“ потенциал, който
се очаква от героя, е необходим ярък и остър драматически конфликт. Като
правило е изведено, че едно от „главните условия за създаване на внушителен и правдив образ на новия герой, за разкриване на неговата идейна същност е той да бъде участник, страна в разгръщащия се конфликт“10. Теорията на социалистическия реализъм спори по въпроса за мястото и ролята на
положителния образ в основния конфликт на пиесата, дали трябва винаги
да е централно действащо лице, или може да е и второстепенно, дали винаги трябва да е двигател на драматическото действие. Като водеща изпъква
концепцията, че ако драматургът иска да пресъздаде „правилната“ комунистическа идея и идеал чрез положителния герой и да зарази с неговия
„пример“ народа, той трябва да го постави в центъра на действието. Тоест
едно от основните изисквания към този образ в социалистикореалистичната
Пак там, с. 5.
Пак там.
9
Дунчев, А. Положетелен герой, конфликт и характер в социалистическата драма. – Театър,
1962, № 1, с. 13.
10
Пак там, с. 15.
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драма и театър е той да е в центъра на основния конфликт. Като допълнение се очаква да бъде и двигател на действието, „активната страна“, героят,
който предизвиква и задвижва останалите персонажи. Интересен детайл е,
че се допускат изключения, ако темата на пиесата е от чужда и различна от
социалистическата действителност. Тогава положителният образ би могъл
да е в пасивна, отбранителна позиция и да отстъпва действената роля на отрицателния, „защото животът в капиталистическия свят ни предлага много
такива случаи, в които положителният герой е в положение на отбрана“11.
Относно характера на положителния герой важно предписание на теорията е изискването той да бъде разкриван в действие. То се изгражда при
сблъскване на идеи, възгледи или с други характери, които имат противоположни концепции по основните теми на времето. Действието може да се изгражда и от „вътрешна борба в самия герой, преодоляване на такива черти в
характера, такива вътрешни колебания, съмнения и пр., които сериозно пречат за осъществяването на неговия съкровен идеал“12. Допуска се и преплитане между двете ситуации, което прави действието по-сложно и наситено.
Един от основните принципи на социалистическия реализъм е изискването за типизация. То се прилага и към положителния герой в драмата и театъра. Комунист, партизанин, партиен водач или функционер, работник, партиен
секретар са възможните положителни образи в социалистикореалистичната
драма. От драматурзите се изисква те да бъдат изобразявани като ярки и живи
хора, които се разкриват във вълнуващи и убедителни сцени. Така се очаква
да се наложи „героичният“ образ на „новия“ човек. Изграждането на типичен
образ на бореца за социалистически идеал не е достатъчно, за да се постигне
желаният положителен образ. Върху изискването за типичност се наслагва
и това за индивидуализация. Според автор от периода (Ал. Дунчев) „без изграждането им като неповторими човешки характери, те биха били обикновени „рупори на духа на времето“, голи схеми на комунистическата идейност,
скучни и неубедителни образи, което е един от пороците в изображението на
новия герой (например редица от образите на партийните секретари)13.
Положителният герой се коментира много често и във връзка с избора
на теми от драматурга. В първите години се твърди, че ако драматургията
се обръща в по-голяма степен към работническата тематика, ще се получи
нужният превес на положителните над отрицателните герои. В по-късни
текстове и този проблем се усложнява. Водени от концепцията, че се „кове
общество, чиято същност е исторически по-многостранна и логически помногозначна“14, теоретици на драмата и театъра обясняват тенденцията за
„полифоничност“, което означава допускането на различни теми и обстоятелства. Тук обаче се разпознава голямата опасност пред драматурга да не
успее да постигне необходимия тематичен синтез и да се „разпилее“ в дреб11
12
13
14

Доклади върху някои проблеми на теорията на драмата. ЦДА, Ф. 143, оп. 8, а.е. 206.
Дунчев, А. Цит. съч., с. 15.
Пак там, с. 17.
Коев, В. Съвременни измерения на положителния герой. – Театър, 1970, № 8, с. 3.
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нотемие, което да попречи за пълноценното и „правилно“ разкриване характера на положителния герой. Именно такъв проблем вижда комунистическата критика в пиесите на Георги Марков. Например за пиесата „Атентат в
затворената улица“ се твърди, че, въпреки намерението на автора да обедини „темата на антифашистката борба с темата на индивидуалната любов, темата на агресивния фашизъм с темата на чистата невинност на детския свят,
темата на човешката принизеност на еснафа с темата на героичния подвиг
на ремсиста“, като резултат се е получил „еклектичен набор от епизоди със
съвсем външна връзка помежду си“15. Това според критичните бележки на
автора пречи да се разкрият положителните герои в тяхната сценична логика и стават подвластни на „случайния инцидент“. Непостигнатият тематичен синтез е основание за крайно негативната оценка: „... откриват пътя
за натрупване на толкова социално-битови зловония в една малка улица,
че става невъзможно Студентката и Ученикът като положителни герои да
ги преодолеят по идейно-сценичен път дори чрез своята гибел. Това е една
от причините, поради които тяхната смърт по смисъл прилича повече не на
комунистически подвиг, а на анархистична авантюра.“16 Това според автора се дължи на факта, че Георги Марков експериментира върху „погрешна
идейно-естетическа и методологическа основа“, а резултатът е лишени от
социалистическа перспективност герои.
Като цяло комунистическата критиката превръща образа на положителния
герой в „пробен камък“ относно това, до каква степен авторът, режисьорът
или актьорът са овладели метода на социалистическия реализъм, както и за
идейно-политическата им позиция, което предполага старателното му проследяване от комунистическата критика и целия цензуриращ апарат.

THE POSITIVE HERO
OF SOCIALIST-REALIST DRAMA
Rumiana Nikolova
Institute of Art Studies

The issue of the hero was central to the dramatic theory and theatre criticism
under communism, being for the most part, a political and ideological rather than
an art matter. The then radical social change in models and values called for a
15
16

Пак там, с. 4.
Пак там.
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new hero and that was the reason why the description and the presence of the hero
in a play or production were the keynote of the defining and the depicting of the
essence of Socialist Realism and the communist dramatic theory. The image of this
new hero was also a touchstone of a kind for the degree to which the methods of
Socialist Realism have been mastered, for the ‘right’ ideological position assumed
by the playwright, director and the lead performer playing the role of the hero.
Those were the reasons for the communist reviewers to place the heroes both
onstage and in the plays under greatest scrutiny. The new heroes were communists,
partisans, party leaders and functionaries, workers, party secretaries as well as the
people, both individually and collectively.
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КОМИЦИ НА БЪЛГАРСКА СЦЕНА,
ИЛИ КОЕ МУ Е СМЕШНОТО
Йоана Спасова-Дикова

Институт за изследване на изкуствата

joanasd@yahoo.co.uk

Резюме: Текстът представлява част от по-голямо изследване на различни аспекти в
развитието на изпълнителските изкуства в България през ХХ век. В случая акцентът
попада върху периода на социализма у нас от края на 50-те до началото на 60-те години, когато полъхва априлският вятър и по скованите от постановки по нормативни
социалистически пиеси театрални сцени нахлува комедията. Комиците излизат под
прожекторите, не само в театрите, но и по естрадните сцени, в киното, по телевизията пред своята публика, пред шумно аплодиращи и смеещи се зрители, които по
парадоксален начин се превръщат в „мълчаливи мнозинства“ (Бодрияр), които ги
очакват и жадно поглъщат всяка дума, мимика, жест. Със създаването на Сатиричния
театър през емблематичната 1956 г. на културния небосклон изгрява един уникален
феномен, появява се място, където хуморът е основно оръжие за социална критика,
където хората се сближават и чрез изкуството се опитват заедно да оказват съпротива
срещу наложилите се канони.
Ключови думи: театър, комедия, сатира, комици, актьорско изкуство, социализъм,
Сатиричен театър, съпротиви, канони, публика, мълчаливи мнозинства

В зададения въпрос в заглавието всъщност се съдържа и отговорът, че
нещата с комиците на българска сцена не са чак толкова смешни.
Това, че днес те са направо трагични с всичките халтури, съсипващи така
наречените „мечки“1, които сами по себе си в повечето случаи са прекрасни
и талантливи актьори, е повод за по-специална дискусия за публичните нагласи и естетическите вкусове в наше време.
Тук обаче бързам да уточня, че заглавието е подвеждащо, доколкото не
става дума за съвременното телевизионно предаване „Комиците“ или серия
други подобни. В своя текст ще се опитам да набележа само една малка
част от кръга от проблеми, свързани с миналото, настоящето и бъдещето на
Чолакова, А. Христо Мутафчиев в Смолян: Театрите, които не могат да тръгнат 3 месеца
след изчистването на дълговете им, ще станат открити сцени. – Смолян, Plamak.bg. 11
февруари 2016: www.plamak.bg/христо-мутафчиев-в-смолян-театрите-ко/

1

Д-р Йоана Спасова-Дикова е доцент в Институт за изследване на изкуствата. Защитава
докторска дисертация в Санкт-Петербургския държавен институт за театър, музика и кинематография (1992). Специализира в Оксфорд и в Холандския институт за академични
изследвания. От 2013 е научен секретар на БАН. Автор е на книгите За две актьорски
съзвездия (2004), Мелпомена зад желязната завеса (2015) и История на българския театър. Българският театър между двете световни войни на ХХ век (в колектив, 2011).
Публикува редица студии и статии за театър в специализирани енциклопедии и периодични издания у нас и в чужбина. Лектор в редица университети, ръководител и координатор на научни проекти у нас и в чужбина.
Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017
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актьорското комедийно изкуство в
България през ХХ век. В случая бих
искала да насоча вниманието към
една дискусия, най-вече концентрирана върху така наречения период на
размразяване след 1956 г. по време
на комунистическия режим в България и създаването на Държавния сатиричен театър, вероятно неслучайно през същата тази 1956 година, със
заповед № ХVII-Д-997 на Министерство на културата от 28.11.1956 г2.
Благой Хаджиянков, актьор и
един от директорите на театъра (1979
г.), връща лентата назад: „Спомням
си, че беше пролет, хубава пролет.
Дългата зима се топеше и бистрите
априлски води отмиваха мътилките
ѝ. Бяхме на заседание при Иван Башев, тогава началник на управление
„Изкуство“ при КНИК. На това засе1. Програма „Стършелов театрален
дание
той обяви, че партийното решеспектакъл“
ние за създаване на Сатиричен театър
е крайно време да се изпълни и че за художествен ръководител е определен
Стефан Сърчаджиев. През есента на 1956 г. театърът беше сформиран и отвори завесата на 7 април 1957 г.“3
Със заповед № ХVII-Д-1015 от 15.12.1956 са назначени актьорите от Народния театър, откъдето им се „требва заплатата“: Лео Конфорти, Георги
Попов, Георги Раданов, Петко Карлуковски, Георги Калоянчев, които до
този момент са се изявявали предимно в по-драматични роли от новата социалистическа драматургия. Със заповед от същата дата № ХVII-Д-1044 са
разпределени завършилите ВИТИЗ актьори от класовете на Н. О. Масалитинов и Ст. Сърчаджиев (випуски 1954 и 1955 г.) Димитър Георгиев, Васил
Попилиев, Досю Досев, Григор Вачков, Татяна Лолова.
Театърът е „замислен с особено предназначение“ 4. Негова задача по
думите на Младен Киселов е да бъде „изваждано енергично на сцената и
заклеймявано със средствата на театъра лошото, низкото, грозното, остарялото, негодното, мъртвото, наслоено по дъното или все още мътещо водата
на бурно течащия ни живот“5.
Идеята за Сатиричен театър се ражда в главите на млади хора като Челкаш, ВаЦДА, Ф. 1555, оп. 1, а.е. 11, л. 62.
Хаджиянков, Б. Като свидетел... – В: 25 години Сатиричен театър. С., 1982, с. 5.
4
Пак там.
5
Киселов, М. През тези дни… – В: 25 години Сатиричен театър..., с. 4.
2
3
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лери Петров, Радой Ралин – по това
време още неизявени творци, групирани около вестник „Стършел“.
Режисьорът Анастас Михайлов разказва, че през ноември
1952 е поканен от редакцията на
в. „Стършел“ във връзка с идеята
за създаване на сатирична естрада. Съставът да е от млади актьори
с талант, етически качества, ентусиазъм, с нов подход, искрени,
правдиви, бързоработещи, инициативни, способни на трескави темпове на работа, себеотрицание – и
известна жертвеност. Те да бъдат
обединени от единен дух, възпитание, метод, подход, идейно-художествено възпитание, с нов вкус, да
са чисти от плесента на старомодния буржуазен вкус и отнасяне. За
такъв театър, който да бъде художествено ръководен и чийто реперто2. Афиш „Стършелов театрален спектакъл“
ар да бъде определян от редакцията
на в. „Стършел“, освен постоянен
актьорски състав са необходими: салон, постоянен оркестър, конферансие.6
Скоро започват репетициите под ръководството на Анастас Михайлов.
Други членове на екипа са Нейчо Попов, Ицхак Финци, Хари Тороманов,
Леон Конфино, Аврам Пинкас, Иван Рачев, Павел Дубарев, Григор Вачков, Петър Пейков, Досю Досев и др. Подготвяният спектакъл представлява композиция от различни сценки. В работата се включва и режисьорът
Стефан Сърчаджиев. Представлението със заглавие „Стършелов театрален
спектакъл“ е насрочено за началото на март 1953 г. Премиерата някак символично е осуетена от смъртта на Сталин на 5 март и се състои малко след
това. Радой Ралин разказва: „На 8 март 1953 софийската публика най-накрая
се срещна със Сатиричния театър „Стършел“. Стана нещо чудно...“7
Първото представление, играно на сцената на ул. „Бенковски“ и „Дондуков“, има огромен успех. Излизат редица отзиви. В българското културно
пространство се случва нещо ново, ярко, свежо, изразено в една от емблематичните песни от спектакъла:
Михайлов, А. Стършелов театрален спектакъл. – В: Ако не ме лъже паметта: borisaprilov.
wordpress.com/2012/07/29/стършелов-театрален-спектакъл-от-про/
Ралин, Р. Сатиричният театър „Стършел“ (Спомени, записани от Юлия Крусашка). – Homo
Ludens, 2002, № 4/5, 309-318.
7
Пак там, с. 316.
6
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3. „Баня“ на Вл. Маяковски, реж. Стефан Сърчаджиев, откриване на Сатиричния театър, 1957 г.

Кой там твърди,
че в наште среди
хуморът бил се привършил
С първа пиеса
Свойта завеса
Вдига театърът „Стършел!8

С това представление, което има кратък живот и е спряно от Политбюро,
началото на българския сатиричен театър е положено, но ще минат още няколко години до неговото официално откриване.
Любомир Тенев е категоричен, че може би никой театър по това време няма по-висока, абсолютна и крайна точка на политическа непримиримост и на политически идеал, както Сатиричния, разкрити „косвено“, чрез
деформиращото отражение на обществените недъзи и човешките слабости,
тяхната карикатурност, която невинаги забелязваме в живота. По думите на
критика „утвърждението идва чрез отрицанието, което означава ясна позиция, и то позиция художествена, градивна, определена“.9
Театърът за първи път с априлски повей разтваря врати в салона на филиала
на Народния театър „Васил Кирков“ (дн. театър „Сълза и смях“) през пролетта
на 1957 г. с постановката на Стефан Сърчаджиев „Баня“ на Вл. Маяковски. В
спектакъла към трупата вече са се присъединили и останалите артисти от това
Михайлов, А. Цит. съч.
Тенев, Л. Познавам развитието на Сатиричния театър… – В: 25 години Сатиричен театър…,
с. 8.
8
9
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поколение емблематични комици на
българския театър: Георги Парцалев,
Енчо Багаров, Нейчо Попов, Стоянка
Мутафова и др.
Челкаш приветства във в. „Стършел“
откриването на театър с пиесата на
Маяковски: „Колко усилия, колко пот,
колко напрежение, съмнения, родилни
мъки и терзания! Но идеята победи.
Факт е! Оказа се, че имаме и актьори,
и режисьори, и всякакви таланти. Народната държава протегна грижовната
си ръка и се пръкна на бял свят новият
Сатиричен театър. Откри се завесата,
затрептяха светлините, гръмна маршът
на времето, оживяха образите на ненадминатия Маяковски. И екна в салона
веселият смях на трудовия зрител“10.
Не че историята на българския театър не познава запомнящи се комедийни изпълнения на актьори от На„Импровизации“, Сатиричен театър,
родния театър като Кръстьо Сарафов, 4.
Валери Петров и Радой Ралин,
Стоян Бъчваров, Петко Атанасов, реж. Гриша Островски, 1962
Константин Кисимов, Олга Кирчева,
Ружа Делчева, Таня Масалитинова и др.11 Би следвало да се изтъкне обаче, че
с основаването на Сатиричния театър се откриват нови хоризонти за българските комици. Това е една нова ера в развитието на актьорското изкуство у
нас.
Важно е да се отбележи, че в официозния Народен театър от 1949 до
1953 от общо поставените 29 пиеси в репертоара не е включена нито една
комедия! В този промеждутък от време последната играна в Народния театър комедия е „Както ви се хареса“ на Шекспир през 1948 с режисьор Б.
Дановски. Актьорите са негови студенти. Комедийното безмълвие на първата ни сцена продължава цели пет години до постановката „Големанов“ по
Ст.Л. Костов на М. Бениеш през 1953.12
Принципно по време на късния сталинизъм у нас (1948–1953, смъртта
на Сталин) е съвсем разбираемо, че властта не толерира особено комедиЧелкаш. Колко усилия, колко пот. – Стършел, 12 април 1957.
Вж. Спасова-Дикова, Й. За две актьорски съзвездия. С., 2004; Йорданов, Н., Р. Попилиев, К.
Николова, В. Дечева, Й. Спасова-Дикова. История на българския театър. Българският театър
между двете световни войни на ХХ век. Т. 4. С., 2011; Спасова-Дикова, Й. Мелпомена зад
желязната завеса. С., 2015.
12
Вж. Гюлева, В., Н. Вандов, М. Вандова, В. Младенова. Сатиричен театър „Алеко
Константинов“. Летопис. Април 1957 – май 2007. С., 2007, 405-437.
10
11
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5. „Обличане на Венера“,
Добри Жотев,
реж. Леон Даниел, 1966,
Сатиричен театър

ята, която осмива, иронизира, разкрива недъзите на обществото. Изграждането на новия строй и наводняването на социо-културното пространство
с партийни идеологеми изисква сериозност. Място за смях няма, когато се
насажда страхът, че врагът дебне зад желязната завеса, че борбата е безмилостна. Изобличавани могат да бъдат само враговете. Те би следвало да
се представят в уродливи черти като маски, дори като физически грозни.13
Отпускане и снемане на напрежението е нежелателно. Комедията разсейва,
разведрява, а трябва пълна мобилизация и поддържане на състояние на бойна готовност.
След 1953 лека-полека по скованите от постановки по нормативни социалистически пиеси театрални сцени плахо се завръща комедията.
Със създаването на Сатиричния театър през 1956 г. на културния небосклон изгрява един уникален феномен, появява се място, където хуморът
е основно оръжие за социална критика, където хората се сближават и чрез
изкуството се опитват заедно да оказват съпротива срещу наложилите се
канони. Комиците излизат под прожекторите, не само в театрите, но и по
естрадните сцени, в киното, по телевизията.
Би следвало да се признае, че комиците са богопомазани от властта. На
тях им се разрешава да разсмиват своята публика. Понякога обаче те биват
смъмряни, защото вече от сцената може да се осмива, но внимателно, иносказателно, на езоповски език.
Йордан Радичков с горчивина споделя: „В ония години смятахме, че „Суматоха“ е опит да се покаже ръченица в един театрален салон, където играят предимно
валсове. Дали добре или лошо се игра ръченица, лично аз не бих могъл да дам
оценка, мога да кажа само, че ръченицата беше избутана леко, тихомълком от театралния салон, както се избутва беден роднина, пристигнал непоканен на бала.“14
13
14

Архив. Музей на Народния театър. Инв. № 752, п. 33, л. 134; инв. № 754, п. 35, л. 29.
Радичков, Й. В ония години смятахме… – В: 25 години Сатиричен театър…, с. 8.
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6. „Суматоха“, Йордан Радичков, 1967, реж. Методи Андонов, Сатиричен театър

Комиците от Сатирата в периода на размразяване, макар и държани „под
око“, до голяма степен са привилегировани. На тях им е разрешено да творят по-свободно. Те са призвани да забавляват народа и да играят ролята на
социален отдушник. И те изпълняват своята мисия чрез изкуството, чрез
незабравимите си комедийни образи да изразяват по-критично настроените
и бунтарски идеи на своето време.
Показателно за високия професионализъм на артистите е изказването на съветския режисьор Марк Захаров по време на гастрола на театъра в
„Москва“ през 1971 с „Ревизор“: „В течение на няколко дни в Москва гастролира Софийският държавен Сатиричен театър – талантлива група от
художници, виртуозно владееща своя нелек и прекрасен занаят. Аз казвам
„занаят“, защото обичам тази дума. Хората, до съвършенство познаващи своята професия, уви, не са чак толкова много... Щедрият водовъртеж на режисура и актьорска фантазия създава на сцената необикновено изразителната
атмосфера на гоголевския театър, смешната и едновременно страшна проява
на човешките пороци. Нейчо Попов (Градоначалникът), Георги Калоянчев
(Хлестаков), Стоянка Мутафова (Анна Андреева), Георги Парцалев (Осип)
и другите блестящи изпълнители от този спектакъл смело се хвърлят в найрискованите и остри ситуации, демонстрирайки много смешни и точни ак-
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тьорски приспособления…“15
Клоуни ли са тези комици, или са
шутове на властта? Може да се каже,
че са и двете, доколкото са както народни любимци, така и приближени
до партийната върхушка, която също
трябва да бъде развеселявана.
С годините през различни периоди
откритията на първите български комици-звезди на сцена и на екрана понякога, особено в периода на така наречения
„застой“, ще се превръщат в щампи. Самоцелното кълчене, пуленето, циничните жестове, фъфленето, пелтеченето,
диалектното говорене, най-често „на
миеко“, неоправданото крещене, речта „по цигански“, неусетно ще станат
обикнати похвати на жреците на Талия,
призвани да разсмиват публиката.
С демократичните промени тези
тенденции към халтура, кичозност, към
7. Мария Сапунжиева в „Едно танго с
предизвикване на смях „под кръста“, с
Маркес“, реж. Бойко Богданов, 2015
комерсиализирането на театрите в борбата за оцеляване и разширяване към публиките, свикнали с чалга културата, още повече се засилват.
В дяволската борба за душата на зрителя на всяка цена, което е иманентно заложено в самата природа на актьора, много от комиците, колкото и
да са талантливи, ще се подвеждат от шумно аплодиращите ги смеещи се
публики, които по парадоксален начин се превръщат в „мълчаливи мнозинства“, както ги нарича Бодрияр, които не излъчват, а абсорбират, които
са инерцията, силата на инерцията, силата на неутралното16. Ще потъват в
черната кутия на безкритично консумираща маса, която ги желае и очаква
своята порция забавление, жадно и безкритично поглъщайки всяка тяхна
дума, мимика, жест, забравяйки за своята мисия на духовни водачи, бичуващи недъзите на обществото.
Скоро гледах прекрасната ярко комедийна актриса Мария Сапунджиева,
която през сезон 2015-2016 играе в над 10 представления и обикаля из различни градове из страната, за да разсмива своите зрители. Тя наистина беше
във форма и този път се представи великолепно в авторската постановка на
Бойко Богданов „Едно танго с Маркес“ в Хасково.17 Актрисата успя да преЗахаров, М. Сатирический театр. – Правда, 3 декабря, 1971.
Baudrillard, J. In the Shadows of the Silent Majorities. New York: Semiotext[e], 1983, p. 6.
http://autonomousuniversity.org/sites/default/files/Baudrillard_Shadow-of-the-Silent-Majorities.pdf
17
За изпълнението си актрисата получава наградата на публиката на VІ Международен
15
16
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одолее умората от предишната вечер и от пътуването. На другата сутрин ѝ
предстоеше друг гастрол с друго представление във Варна. Тя надмогна рутината и собствените си щампи. Подобно малката Клерон, въплътила се във
великата Агрипина, което кара Дени Дидро да открие парадокса за актьора,
крехката Сапунджиева импровизираше с мощна енергия, което предизвикваше спонтанен, внезапно родил се смях, а понякога и сълзи в залата. Вечерта завърши с бурните аплодисменти на публиката и с радостта, че платилите
билетите си са получили не само това, което са очаквали – своята доза смях,
а много, много повече.
Спомних си възклицанието на Стратиев преди повече от 30 години:
„Боже, пази клоуните си!“18. И си помислих за днешните ни комици: „Боже,
пази мечоците си!“.

COMEDIANS ON BULGARIAN STAGE OR
WHAT IS FUNNY
Joanna Spassova-Dikova
Institute of Art Studies

This text is part of a larger study on different aspects of the development of
performing arts in the twentieth-century Bulgaria under communism, accentuating
the period between the late 1950s and the early 1960s, when with the ‘thaw
period’ in place, comedy invaded the stage, benumbed until then by productions
of plays in the vein of the normative aesthetics of Socialist Realism. Comedians
appeared in the limelight both onstage and in shows, movies and on TV channels
receiving thunderous ovation and uproarious laughter that, paradoxically, turned
their audiences into ‘silent majorities’ (Baudrillard), eagerly anticipating their
performance and hanging on every word, facial expression or gesture. With the
establishing of the Satire Theatre in emblematic 1956, a cultural phenomenon
loomed on the horizon: A venue was provided where satire became a major tool of
public criticism, bringing together people, who through art defied the coercively
established canon.
фестивал на спектаклите за един актьор „BGMOT“, 2016, Габрово.
18
Вж. Стратиев, С. Боже, пази клоуните си! – В: 25 години Сатиричен театър…, с. 9.
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ПЕЙЗАЖЪТ В БЪЛГАРСКАТА ФОТОГРАФИЯ
ОТ 60-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК
Катерина Гаджева

Институт за изследване на изкуствата
katigad@yahoo.com
Резюме: След 1945 г. пейзажът постепенно изчезва от репертоара на българската фотография. Фотожурналистиката се превръща в единствен „официален“ жанр – признат и толериран от властта. Фотографиите, представящи красотата на природата,
са обявени за формалистични, тъй като не отговарят на най-важното изискване към
социалистическото изкуство – наличието на динамичен сюжет. Ето защо те са заместени от изображения на селскостопански дейности, машини в действие, строежи.
Едва през 60-те години на ХХ в. настъпва същностна промяна в осмислянето на фотографския образ, който от документ и „нагледна агитация“ се превръща в художествено произведение, в средство не само за представяне, но и за тълкуване на действителността. В новите политически и художествени условия фотографите все по-често
се обръщат към пейзажа в търсене на „българското“ и „родното“. Статията фокусира
вниманието върху проблемите, съпътстващи тези процеси.
Ключови думи: българска фотография, пейзаж, социалистическо изкуство

Теоретичният интерес към пейзажната фотография винаги е изоставал в
сравнение с интереса към други жанрове като портрета, репортажа и дори
уличната фотография. На пръв поглед изглежда, че в пейзажа значително
по-малко са представени някои от същностните характеристики на фотографската образност като случайност, време, гледна точка и пр. Много почесто пейзажната фотография репликира сюжетите и значително по-рядко
ги интерпретира, което е още една от причините за нейното подценяване.
Настоящата статия има за цел да фокусира вниманието върху опитите за
тълкуване (или – ако използваме термина, въведен от американския фотограф Ансел Адамс – за „пре-визуализиране“) на действителността в българската пейзажна фотография в контекста на социалистическото изкуство от
60-те години на ХХ в.
В края на 20-те и началото на 30-те години на ХХ в. фотографи като
Георги Георгиев, Бончо Карастоянов, Пенчо Балкански, Марк Маркарян и
др. правят първите решителни стъпки в посока на отдалечаване от документалността и детайла в пейзажа. Те прибягват до режисирани ситуации
и допълнителна обработка на кадрите най-вече чрез т.нар. „благородни“1
Понятието „благородни фотографски процеси“ е заимствано от немски език и започва да
се употребява в България през 20-те години на ХХ в. Днес е прието да се смята, че то се е

1

Катерина Гаджева е изкуствовед, главен асистент в Институт за изследване на изкуствата, сектор „Изобразителни изкуства“. Занимава се с история и теория на фотографията.
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Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017

1. Петър Божков. „Родопски мотив“, 1963

фотографски процеси – гум бихромат, бромойл, пигмент печат и пр., благодарение на които фотографските произведения се доближават по въздействие до акварела, графиката или рисунката. Авторите не се задоволяват с
класическия фотографски процес, а посягат към четката, боята, туша, писеца, гумата, восъка. И макар творческите им експерименти да са в областта
на всички жанрове, най-подходящ за техните артистични търсения остава
пейзажът.
След 1944 г. пикторалистичната2 естетика става несъвместима с новата
появило във връзка с употребата на среброто (или платината) като „благородни“ метали, но
произходът на определението по-скоро трябва да се търси в стремежа на пикторалистичната
фотография да наподобява живопис. Допълнителните намеси „облагородяват“ фотографското
изображение, т.е. лишават го от изначално присъщите му рязкост и детайлност и го превръщат
в уникално произведение на изкуството.
2
Пикторализмът е идейно и естетическо течение във фотографията, зародило се в края на ХІХ
в. под влиянието на символизма и сецесиона и като реакция на улесняването и масовизирането
на фотографския процес. Пикторалистите смятат, че единствено субективният поглед и
създаването на уникални фотографски произведения, носещи прекия отпечатък от човешката
ръка, могат да доближат това изобразително средство до истинското изкуство. Резкостта се
счита за пречка в достигането на високи художествени резултати и поради това фотографите
прибягват до различни фотографски процеси като гум бихромат, бромойл и пр., благодарение
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2. Петра Атанасова. „Родопа“. 60-те години на ХХ в.

политическа обстановка. В края на 40-те години у нас всички прояви на
т.нар. „художествена фотография“ са определени като „формалистични“.
Фотожурналистиката се превръща в единствен и „официален“ жанр, признат и толериран от властта. Пейзажът е обявен за буржоазна отживелица
в изкуството – заменен е с изображения на новата, преобразена природа, в
която най-важни са резултатите от организираната човешка дейност, апотеозът на машинната техника, гледните точки, осигуряващи внушителни
общи планове на богатата реколта и грижите, които полагат за нея кооператорите в различните годишни времена. В своята книга „Записки по художествено-творчески въпроси на прогресивната фотография“ Георги Георгиев, някогашният лидер на фотографите пикторалисти у нас, пише: „В
художествената фотография понякога се наричат реалистични снимките на
изгреви и залези на слънцето, лунни пейзажи, сантиментални любовни сцени, снимките на странни постройки, разкривени от времето и овехтяването, селски воденички и др. подобни. Повечето от тия сюжети се отнасят до
неща, които отмират безвъзвратно и са свързани с далечно минало, което не
представлява за нас актуален интерес и затова се изключват от практиката
на прогресивната фотография като произведения без обществено значимо
съдържание, с повече или по-малко формалистични уклони.“3 По примера
на СССР и в България се налага схващането, че „във фоторепортажа се крие
на които фотографските отпечатъци се доближават по въздействие до акварела, графиката
или рисунката.
3
Георгиев, Г. Записки по художествено-творчески въпроси на прогресивната фотография.
С., 1953, с. 139.
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3. Петра Атанасова. „Родопа“. 60-те години на ХХ в.

зародишът на голямото фотографско изкуство на бъдещето“4 и че единствено „буржоазните предразсъдъци“ категорично отричат художествените качества на документалната, репортажна фотография5.
След влизането в сила на Правилника за фотографията в Народна република България от 1957 г. тя навлиза в нов период. За първи път фотографски изложби са представени в галерии, традиционно заемани от живописта, а многохилядната публика, посещаваща експозициите, свидетелства за
новото осмисляне на това изобразително средство от страна на зрителите.
Пейзажната фотография – макар и да не е официално реабилитирана, започва все по-често да се появява като илюстрация в периодичния печат, в изложбените зали, в конкурсите и обсъжданията. „Ако цялостното влияние на
априлската линия върху социалистическата култура изигра изключително
плодотворна роля – пише на страниците на списание „Българско фото“ един
от най-добрите български пейзажисти Петър Божков, – то тя в по-голяма
степен предизвика решителен поврат във фотоизкуството... Казвам това без
преувеличение, защото си давам сметка за оная наистина дълга, тежка и
мъчителна борба... срещу вулгарния социологизъм, срещу тесногръдието,
безразличието, срещу грубия тематизъм и пренебрежението на едни жанро4
5

Георгиев, Г. Съветското фотоизкуство. – Кино и фото, 1947, № 13, с. 12.
Георгиев, Г. Записки по..., с. 131.
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4. Владимир Димчев. „Несебър“. От албума: Владимир Димчев, Николай Попов.
Български курорти. С., 1961

ве и сюжети за сметка на други...“6
През 60-те години се появяват и редица технически нововъведения, които внасят промени както в процесите на снимане, така и в лабораторната
обработка и дават нови възможности за творчески експерименти – в практиката на фотографите навлизат свръхширокоъгълните обективи, контрастните проявители и филми, избелителите и пр. Особено популярни стават
техники като фотографиката и високия ключ (фотографии в изцяло светла
тоналност, или така нареченото снимане „бяло в бяло“). Немалко автори се
6

Българските фотографи за Априлския пленум. – Българско фото, 1981, № 3, с. 23.
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5. Николай Попов. „Златните пясъци“. Пергола Владимир Димчев, Николай Попов.
Български курорти. С., 1961

ориентират към работа с повишен контраст, при който полутонът се изчиства, подробностите се изгубват, а изображението става плоско в резултат
на изчезналата илюзия за триизмерност7. Липсата на детайли, иначе така
характерни за фотографията, смегчава впечатлението за документалност,
намалява разказвателността на изображението и провокира зрителите да
интерпретират по своему сюжета. Заражда се идеята, че този изобразителен метод може да стои рамо до рамо с литературата и че „техническите
картини“ могат да бъдат стимул, а не пречка за въображението. Пример за
7

Тодоров, Б., Л. Димов. Фотографика. – Българско фото, 1967, № 5, с. 2.
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това е издадената през 1973 г. стихосбирка „Натрупани мълчания“8 на Павел Матев с пейзажни фотографии от Петър Божков. Божков е един от найинтересните български фотографи, добре познат в средите на интелигенцията. Неговата любима тема е България, но фокусът му е не върху заводите,
работниците и достиженията на социализма, а върху тъжните разкази на
малките села и старите къщи, столетните дървета и напуканата земя, върху
малките и ежедневни проявления на неизчерпаемата природна красота9.
Петър Божков работи предимно в естетиката на резкия и контрастен образ,
но подбраните за изданието кадри са обработени и омекотени. Макар да са
смислово свързани с текста, пейзажите са резултат от вече добили популярност серии на фотографа. Въпреки това книгата се отличава с изключителен
баланс между илюстрация и текст, като в това отношение остава ненадмината до днес.
Прочутото изречение на Лудвиг Мис ван дер Рое „Малкото е повече“
може да бъде издигнато като мото на едни от най-добрите български фотографи от 60-те години на ХХ в. И ако с него минималистите в САЩ се
опитват да се противопоставят на посланията на абстрактния експресионизъм, то у нас то се превръща в реакция срещу ограниченията на социалистическия реализъм. В по-голямата си част експериментите в пейзажната фотография са приети добре, както във фотографските среди, така и
от публиката, за което свидетелстват протоколите от обсъжданията на националните фотографски изложби и получените отличия. Но на страниците
на списание „Българско фото“ – единственото периодично издание, посветено на фотографията и ориентирано както към професионалистите, така
и към любителите, тези нови творчески търсения не се коментират. Макар
и допуснати от властта, те се оказват в дълбоко противоречие с основното
изискване към социалистическата фотография – правдиво и реалистично
да отразява достиженията на новия строй и живота на новите хора. Вярно е, че фотографиката и контрастните техники са особено подходящи за
снимане на индустриални пейзажи – конструкции, скелета, комини, строежи – и много от фотографите се обръщат именно към подобни сюжети10.
Безспорно обаче най-добрите кадри, които и днес звучат актуално и вълнуват зрителите, представят – тъкмо напротив – селото, природата, старите
къщи, магарета и приведените баби, обекти, които според пропагандаторите
на новата естетика,не би трябвало да представляват никакъв интерес за социалистическата фотография: „България беше селска страна – пише Петър
Боев в списание „Българско фото“. – Страна на розите, на овчарските идилии, на медните кавали и тъжните жътварски псни. Сега България изостави
дървеното рало и цървулите и се превърна в индустриална държава с модерно земеделие, поставено на промишлени основи. Далечен спомен са схлуМатев, П. Натрупани мълчания. Пловдив, 1973.
Вж. Щерев, Н. Петър Божков. – Българско фото, 1971, № 9, 6-11.
10
Вж. Щерев, Н. Фотографията и промишлената тема. – Българско фото, 1968, № 7, 2-7.
8
9
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6. Владимир Димчев. „Несебър“. От албума: Владимир Димчев, Николай Попов. Български курорти.
С., 1961.

пените къщурки, недоимъкът и изостаналостта, които мъчеха българския
селянин...11. Но в творбите на нашите фотографи новото в българското село
не намира заслужено място. Ще им се да открият някъде стар овчар с кавал,
когато днешните овчари ходят вече с транзисторни радиоапарати, а в кооперативните стопанства добитъкът пасе под контрола на електропастир.“12
Независимо от това, че във фотографските среди работата на автори като
11
12

Боев, П. Нашето село: хиляда в двайсет и пет. – Българско фото, 1969, № 5, с. 8.
Боев, П. Новото българско село в нашата фотография. – Българско фото, 1971, № 8, с. 3.
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Петър Божков, Лоте Михайлова или Петра Атанасова е добре позната и високо ценена, в редките случаи, в които на страниците на „Българско фото“
се репродуцират някои от иначе добре познатите на публиката техни кадри,
в редакцията се избират такива, които представят българската земя и нейното плодородие, а не изостаналото село.
Един от най-големите проблеми, с който се сблъскват фотографите пейзажисти у нас, е твърдо наложеното през 50-те години разбиране, че фотографският образ трябва да бъде реалистичен и документален и преди всичко
да представя факти, а не лични авторски виждания. Във връзка с това Петър
Божков пише: „... не е ли залитането по „всесилните факти“ – тая „светая
светих“, тая първа и последна сламка на поборниците на документализма –
на криворазбрания документализъм, причината да срещаме често по вестници и списания посредствени и уродливи пейзажи, с които напразно се мъчат
да убедят читателя, че това е „величествената красота на нашето съвремие“,
докато ние всички сме убедени, че в действителност показаните „факти“ са
далеч по-привлекателни, че архитектурните шедьоври са много по-стройни
и обемно-хармонични. Но вихрената фотожурналистика сякаш се е заклела
да ги снима в най-неподходящото време...“13 В българската фотография се
появява нова необходимост, която за първи път е осъзната и формулирана,
а именно разграничаването между документалното и артистичното изображение, между фотографа регистратор и фотографа тълкувател. „Определението „художествен“ е много съществено – пише отново Петър Божков. – То
означава, че този пейзаж е най-висша форма на естетическо отношение към
родната земя, към близки и далечни простори, към „безумното синьо небе“
(Н. Лилиев), към родното място, родната стряха, уличка, мегдан, възбуждащи силни чувства и размисли. Същевременно това означава художествено
внушение на тези мисли и чувства, изразени лично или епично, безметежно, нежно или бурно, символично, метафорично, декоративно или с какъвто
и да е друг художествен похват – но внушение! Това е изказ, означаващ
пълно сливане на автора с произведението – пейзаж, превърнат в автор, и
автор, превърнат в пейзаж.“14
В края на 50-те и началото на 60-те години развитието на новите черноморски курорти и привличането на туристи от чужбина се превръща в една
от най-важните дългосрочни задачи за страната. В тази връзка пейзажната
фотография получава нови задачи. Тя трябва да представи България като
красива, спокойна, девствена и екзотична страна, да изостави селската тематика и индустриалния пейзаж и да се фокусира върху плажовете и новите
хотели, ресторанти и нощни заведения. „Нашата прекрасна страна, с нейни13
Божков, П. Фотопейзажът – философско и естетическо отношение към природните
красоти. – Българско фото, 1980, № 5/6, 13-14. По въпроса за пейзажната фотография
и фотожурналистиката вж. още: Божков, П. За прелом в разбиранията, за поврат към
художествения фотопейзаж. – Българско фото, 1973, № 5, 1-2; Ташев, А. Пейзажът не е
остарял жанр. – Българско фото, 1973, № 5, 4-6.
14
Божков, П. Фотопейзажът – философско и естетическо..., с. 12.

436

те изключителни природни красоти, която вече се нареди между развитите
туристически страни, разполага с много малко черно-бели и цветни снимки,
които да показват хубостите ѝ и да привличат хората към тях. Цялата фотопропаганда – вътрешна и външна, страда сериозно от липсата на съдържателни и качествено изработени снимки – заявява Страшимир Рашев, заместник главен директор на Дирекцията на фотографията. – Разтревожени сме
от констатацията, че изискванията и нуждите растат непрекъснато, а притокът на качествени снимки не се увеличава... Изглежда, че в решаването на
други задачи сме изоставили основната – снимането, т.е. фотографията.“15
„Морската тема“ става основна за българските фотографи, които правят
едни от най-известните си кадри именно по време на своите командировки по черноморското крайбрежие. Отпечатани са представителни албуми с
текстове на руски, немски, английски и френски език16.
През 60-те години създаването на цветни фотографски изображения е
предизвикателство не само за авторите в България, но и за техните колеги
от другите европейски страни. Цветните фотографски материали са все още
скъпи, несъвършени и трудни за работа. Това са главните причини цветната
фотография да се развива с много по-бавни темпове и да бъде практикувана главно от професионалните фотографи и твърде рядко от любителите.
Фотографите избягват цветните материали, тъй като работата с тях отнема
много време и средства, а крайният резултат е твърде несигурен. Тъй като
държавната фотолаборатория все още не разполага с модерна база за обработка на цветните диапозитиви и негативи и за тяхното отпечатване, някои
поръчки се изпращат в чужбина. За тяхното изпълнение се чака около месец, а цената на проявяването и копирането на поне десет копия е колкото
четвърт средна работна заплата17. През 1965 г. Дирекцията на фотографията
предлага да се създаде „Златна серия от цветни снимки на България“, която
има за цел да стимулира развитието на цветната фотография и създаването
на представителна колекция от образи, които да се използват за целите на
пропагандата, за издаването на албуми, картички и пр. За постигането на
високи художествени резултати с тази задача първоначално се заемат изявените майстори на цветната фотография, които имат опит с цветните фотографски материали и разполагат с необходимата фотографска техника. Те
са подпомогнати с транспорт, командировки и материали, като изрично се
подчертава, че ще им бъдат изплатени и подобаващи възнаграждения18. За
Доклад на Страшимир Рашев. Научно съвещание по фотографията 23 – 24 юли 1965 г.
ЦДА, Ф. 720, оп. 1, а.е. 38, 13-14.
16
Димчев, В., Н. Попов. Български куроти. С., 1961; Попов, Н. „Разказ за Несебър“. С., 1963;
Димчев, В., Н. Щерев. Българското черноморие. С., 1964; Bulgarian Black Sea Coast. Str.
Rashev (Ed.), Sofia, 1968.
17
Доклад от Страшимир Рашев, заместник-директор на Дирекция на фотографията относно
създаването на серия от високохудожествени цветни снимки за нуждите на нашата пропаганда
1965. ЦДА, Ф. 720, инв. оп. 2, а.е. 34, с. 104.
18
Пак там, с. 107.
15
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да изявят най-добре своите възможности, фотографите трябва да работят по
свой избор и по свой вкус, без да бъдат ограничавани от строги тематични
и сюжетни планове. „Всеки трябва да работи върху онова, което най-много
му се отдава“ – обобщава Страшимир Рашев. Той оповестява имената на 25
фотографи, приели да участват в начинанието, като пред всички тях „изпълнението на задачата е поставено като въпрос на чест“19. На следващата година вече са налице първите сериозни резултати. Издаден е цветният фотоалбум „Златните пясъци“20 с текст и фотографии от Петър Боев. През месец
юни се открива първата изложба на цветна фотография „Из Черноморието“,
на която са показани 100 снимки от фотографите Николай Попов, Петър
Божков, Радослав Парушев и Торос Хорисян.
Естествено е, че като всяка държава, решена да привлече повече летовници, и България ще заложи на представянето на природата, удоволствията,
изкушенията и безгрижието в оформянето на своята рекламна кампания. Но
това няма да я направи по-различна и по-желана дестинация от вече познатите и доказали качеството си курорти. Необходимо е нещо повече, специфичен и различен елемент, който да привлече любопитството на търсещите
нови преживявания туристи. Оказва се, най-подходяща за целта е доскоро
смятаната за основен недостатък за развитието на туризма неинформираност на чужденците за това къде се намира държавата, какво е нейното минало и как всъщност изглежда тя. Може ли България да се представи като
екзотична страна, с тропическа растителност, където растат невероятни
плодове и могат да бъдат видени огромни пясъчни дюни, прекосявани от
ездачи на камили на фона на залязващото слънце? Дали обикновеният зрител (турист) би се усъмнил в достоверността на така представения облик на
България? Страните, които наистина предлагат подобни преживявания, са
далечни и недостъпни за социалистическите граждани. Защо България да
не заеме тази свободна ниша, защо да не си създаде нов, макар и измислен
образ, който фотографията да направи „реален“? Действителността и нейният фотографски образ се разминават драстично. Социалистическата власт
има практиката да използва убедителността на фотографското изображение,
за да създава илюзии, които след това превръща в истини, включва неусетно
в живота, където те започват да участват в ежедневието. Пейзажът, който
дълго е отхвърлян като „отживелица“ за сметка на другите „по-оперативни“
жанрове и обявяван за „бягство от действителността“, през 60-те години
се възражда и се посвещава на задачата да представя само най-красивото в
социалистическата действителност. Постепенно много истинските и непривлекателни първообрази от реално съществуващия свят се подменят с техните по-съвършени образи, които изграждат облика на една едновременно
позната и различна България.

19
20

Пак там.
Боев, П. Златните пясъци. С., 1966.
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LANDSCAPE IN BULGARIAN PHOTOGRAPHY
OF THE 1960S
Katerina Gadjeva
Institute of Art Studies

Landscapes gradually vanished from Bulgarian photography after 1945.
Photojournalism became the sole ‘official’ genre, acknowledged and tolerated
by the authorities. Photographs featuring nature’s beauty were denounced
as ‘formalism’ for failing to meet the major requirement of communist art: a
dynamic subject. For this reason such pictures were replaced with representations
of agricultural activities, machines at work, constructions. As late as the 1960s
critical re-evaluation of photographic images underwent an essential change,
and from document and ‘visual propaganda’ they became artworks, a way of not
just representing but also of interpreting reality. In the new political and cultural
environment, photographers took more often to landscapes in the quest of what
is ‘typically Bulgarian and native’. The paper draws attention to the problems
concomitant with these processes.
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МЕВЛЕВИ ХАНЕ – ПЪЛДИН, КАТО ПРИМЕР
ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА
КУЛТУРАТА В БЪЛГАРИЯ
Мая Чакърова

Институт за изследване на изкуствата
mayachakarova@yahoo.com
Резюме: Въз основа на архивни материали в доклада се представя реставрацията на
паметник на културата в гр. Пловдив – манастирския комплекс на Ордена на въртящите се дервиши (Мевлеви хане). Разглеждат се изготвените от арх. Мушанов и арх.
Кирова проекти. Накратко е представена историята на ордена на Мевлевиите. Коментира се предложената от арх. Мушанов реставрация, като се акцентира върху изключителното съчетаване и експониране на различни исторически епохи, разкрити по
време на археологическото и архитектурното проучване.
Ключови думи: Пловдив, Мевлеви Хане, реставрация, Мушанов – Кирова, ислямска
архитектура, антична архитектура, графична документация – чертежи

Настоящата статия представя проект за реставрация и адаптация на паметника на културата Мевлеви хане – Пълдин, който се намира в историческия център на Пловдив. Той е ситуиран в самото сърце на града, в близост
до хълма Небет тепе, църквата ,,Св. Константин и Елена“ и е над къщата на
Златьо Бояджиев. Проектът е част от архива на Института за изследване на
изкуствата, БАН.
Мевлеви хане е манастирски комплекс, построен за нуждите на Ордена на
въртящите се дервиши1. По време на Османската империя Филибе (Пловдив) е
бил един от градовете с ясно изразен ислямски културен живот. За това свидетелстват разказите на много османски поети и пътешественици като например Евлия Челеби2. Освен в Пловдив подразделения на Ордена на мевлевиите е имало и
в други балкански градове. Подобни сгради е имало например в Елбасан (Албания), Лариса, Митилини (Гърция), Сараево и Скопие3, но в наши дни пловдивското Мевлеви хане е единственият манастирски комплекс, останал в нашия регион.
Манастирският комплекс е построен през 1728–1729 г., или 1114 г. по тур1 Орденът е създаден през XIII в. от мъдреца, поет и философ Руми. Неговите последователи
проповядват единство и равенство между хората.
2 Челеби, Е. Пътепис. С., 1972. Информация за пътеписите на Евлия Челеби е описана в
записките на арх. Мушанов. Архив на ИИИзк, БАН.
3 Информацията за Ордена на дервишите и техните манастири на Балканите е подробно
описана в записките на арх. Мушанов. Архив на ИИИзк, БАН.

Мая Чакърова е завършила архитектура в Нов български университет. Понастоящем работи в архива
на Института за изследване на изкуствата.
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Изкуствоведски четения 2016. Институт за изследване на изкуствата. С., 2017

ското летоброене. Той е
претърпял множество преустройства4. След Освобождението на България
(1878) старата част на град
Пловдив е претърпяла нова
улична планировка, вследствие на което са пострадали няколко части от комплекса на Мевлеви хане.
Другите части на сградата
са станали жертва на атмосферните условия и на
липса на поддръжка. До
запазената до днес зала за
танци се е намирала джамия, която през 1940 изчезва, вероятно е била съборена5.
Арх. Никола Мушанов
и арх. З. Кирова провеждат през периода 1971–
1975 г. пълни реставрационни дейности на
1. Карта на старата част на град Пловдив с трите хълма, комплекса и го променят
реката и историческите забележителности, снимката е от
дотолкова, че направената
Туристическия център в гр. Пловдив
реконструкция да отговори на новата функция, а
именно ресторант и кафене. В записките си арх. Мушанов подчертава, че
това ще даде на иначе пустеещата сграда нов живот и ще запази рушащите
се останки на единствения запазен у нас дервишки манастир.
Първата задача на екипа е била да се установи и документира оригиналната
структура на сградата. Множеството разрушения и преустройства са затруднили
в голяма степен проучването на комплекса и процеса на неговата консервация
и реставрация. Едва след щателно изследване на запазените помещения и множество сондажи се установява, че най-добре са запазени в оригиналния им вид
залата за танци (семахане) и още три помещения от първоначалния комплекс.
Залата за танци е била конструктивно обособена като самостоятелен обем,
отделна сграда, която е служила за основния ритуал на дервишкия орден. Може
да се предположи, че първоначално е била така планирана поради голямото ѝ
4 Информация за оригиналния проект е изнесена в доклада на арх. Мушанов ,,Мевлевиите –
едно османско братство и неговите закони“, 1991 г. в университета в Бамберг, Германия към
Института по ориенталистика. Архив на ИИИзк, БАН.
5 Архив на ИИИзк, БАН.
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значение за комплекса. Семахането има почти квадратен план с размери 13,80
на 13,20 метра. Покривната конструкция на помещението се носи от осем леки
дървени колони. Между тях се образува подиум, защото нивото околовръст на
колоните е било повдигнато с 45 см, за да се подчертае още веднъж простран-

2. Мевлеви хане (ниво 1) – план на влизането в комплекса на нивото на залата за танци, трите
оригинални помещения от дервишкия манастир и двора с ритуалния кладенец, чертежи арх. Мушанов, арх. Кирова

3. Мевлеви хане, сутерен (ниво 2) – на чертежа са показани античната крепостна стена на Филипопол (означена с цифрата 8), залата с надписа на Лукиан и залата с експозиция на пластовете от
праисторията, чертежи арх. Мушанов, арх. Кирова
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4. Чертеж на двора на комплекса (1) и малката зала на нивото на сиенитните скали (2), с цифрата
8 е означена античната крепостна стена, чертежи Мушанов – Кирова

ството, където се е извършвал ритуалният танц. Скелетът на конструкцията и
дървеният таван са били запазени при реконструкцията в оригинал, защото са
били конструктивно стабилни. Арх. Мушанов установява, че оригиналната декорация в интериора е била заличена вследствие на времето.
Освен залата за танци комплексът включва запазените три оригинални
помещения, два двора и помещения за хранене в сутеренния етаж.
Трите останали помещения от дервишкия манастир се намират в северната част
на комплекса, непосредствено до семахането. Според арх. Мушанов те са имали
репрезентативни функции и техните оригинални имена са били селамлик на шейха, мейдан одаси и кахвез одаси6. Страничните две (селамлик на шейха и кахвез
одаси) са свързани посредством врати с надлъжен коридор, отворен към вътрешния двор, а средното се открива към него с аркада, съставена от четири колони. В
южното помещение в оригиналния проект е имало двукрил долап и алафранга, за
който няма информация дали е запазен. Според арх. Мушанов средната стая, открита към коридора, може да се тълкува като мейдан одаси – място за приеми, стая
за разговори. Тя е имала миндерлъци по протежение на трите си страни.
Авторите на проекта свързват запазените от османския период части на
комплекса с новите помещения, необходими за адаптирането му към съвременната му функция като ресторантски комплекс. Интересно е и интегрирането на вътрешния двор и съхранения ритуален кладенец към комплекса.
Той е решен като външен кът за хранене – свързан е с останалите помещения посредством дървена решетка, напомняща красотата на ориенталските
6 Селамлик означава стая за гости, мейдан одаси – стая за разговори, кахвез одаси – стая за
кафе. Записки на арх. Мушанов. Архив на ИИИзк, БАН.
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5. Снимка от екстериора на двора на комплекса с античната крепостна стена и вторичния античен зид (сега вече разрушен ) – Архив Мушанов – Кирова

интериори. Тя, за съжаление, в наши дни вече е премахната от новите ползватели на обекта и на нейно място има дървена дограма.
Външният двор на комплекса също е бил интересно решен от екипа Мушанов – Кирова. Той е оформял подхода към входа, в близост до който на стената е
поставен голям релеф, изобразяващ историята на град Пловдив през различните
исторически периоди. Той представлява интерес за посетителите на заведението
и до днес. Входът към комплекса от този двор вече не се използва и е затворен.
Дервишкият манастир е бил построен върху част от античната крепостна
стена, която архитектите разкриват, проучват и експонират в интериора и
екстериора на комплекса. По този начин арх. Мушанов и арх. Кирова успяват да представят културните напластявания от различните исторически
епохи в района на Мевлеви хане.
Залите на сутеренно ниво, които съдържат в себе си античната крепостна
стена, са изключително интересни. Авторите са експонирали стената и сиенит-
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ните скали, върху които тя е стъпила. Арх. Мушанов и екипът му изключително
изящно свързват старо и ново в една неделима цялост, като използват контраст
при античната крепостна стена, свързана с новата част на комплекса с чисто
бяла стена, с арка, разделяща пространството. Те поставят известния надпис на
Лукиан точно до античната крепостна стена над съвременна стенопис, изобразяваща римско пиршество, с което още веднъж напомнят за дългата история на
града и неговата известност и красота още от древността: „Наистина, Херакле,
това е най-големият и най-красивият от всички градове. Отдалеч блести красотата му и една голяма река тече съвсем близо до него – това е Хебър, а градът е
дело на известния Филип“, Лукиан Самосатски, II в.
При окончателната реализация на реконструкцията на Мевлеви хане авторите не успяват да изпълнят някои от идеите си. Например, за да съживят
спомена за оригиналната функция на сградата, архитектите са предложили
в залата за танци при вечерни събирания да се изпълнява типичната за дервишите музика и да се рецитират стихове от основателя на ордена Руми.
Арх. Мушанов разказва в своите записки7, че по време на консервационнореставрационите работи на Мевлеви хане всички небългарски аспекти на
функцията на сградата е трябвало да бъдат игнорирани. Екипът е трябвало
да се съобразява с наложените от партийното ръководство на град Пловдив
изисквания и в процеса на работа прави други отстъпки. В интериора на
залата за танци осемте розетки на тавана, които са съдържали имената на
Аллах и неговите проповедници, са били заменени с флорални орнаменти.
Арх. Мушанов успява да разкрие оригиналната красота на интериора на
всички запазени помещения въпреки промените, които са били наложени.
Съхраненото вътрешно пространство на всяко едно от тях отразява и до
днес елегантното архитектурно решение на комплекса, изпълнено в стила
на ислямската архитектура.
При огледа на Мевлеви хане в началото на 2016 г., който направих на
място за състоянието на комплекса, установих, че части от оригиналния интериор на дервишкия манастир са безвъзвратно загубени. Нивото на пода
е било изравнено, а повдигнатият с 45 см подиум е бил разрушен и вместо
оригиналната настилка, която е била с каменни плочи, са били поставени
гранитогресни плочи. В оригиналното решение на арх. Мушанов в залата за
танци е имало кръгли сепарета, които също са премахнати и са заменени с
не толкова добре изглеждащи маси и столове. Предполага се, че промените
са свързани с ежедневната експлоатация на заведението – където се правят
семейни тържества и сватби.
Като архитект считам, че намесите в интериора на един паметник на културата трябва да бъдат много премерени и да отразяват духа на епохата.
Това правило арх. Мушанов и арх. Кирова са следвали при своята реставрация на Мевлеви хане – от съхранените планови схеми и конструкциите, до
всеки детайл от интериора и екстериора, направен по индивидуални про7 Архив на ИИИзк, БАН.
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6. Разрез на комплекса през залата за танци. Вижда се античната крепостна стена, чертежи
Мушанов – Кирова

екти за всяко помещение. Това е видимо от всички детайли на мебели и осветителни тела, чийто дизайн те са направили специално за този комплекс.
Интериорът е решен от проектантите много премерено, като към отчасти съществуващия като обем и детайл интериор са били направени някои
допълнения, а за помещенията, свързани с новата функция, интериорът е
решен с традиционните материали за епохата – тухлени плочи, дърво, желязо и варови стени. Важен детайл при интериора е, че екипът от архитекти е
използвал в ориенталските зали оригинални мебели от този период.
Интериорните промени, направени от новите ползватели на сградата, са
недопустими от гледна точка на запазването на културната ценност в нейната цялост, защото точно интериорът създава представа у зрителите какво
се е случвало на това място, свързано с толкова ритуали и мистичност. От
трите помещения, останали от жилищното крило на мевлевиите, е запазено
с оригиналния си интериор само едно от тях. Другите се използват само
като стаи за персонала.
Комплексът е уникален и с това, че при строителните и рестврационни
работи са се провели и археологически разкопки, които са разкрили античната крепостна стена и сиенитни скали, върху които е била построена тя.
Екипът от архитекти е взел решение да ги експонират в сутерена на сградата. Там са експонирани и находките от праисторията – намерени при разкопките. Както е видимо от чертежа в залата (обр. 2 – горния ляв ъгъл на
чертежа), където са били експонирани сиенитните скали и праистрията, е
имало и антични зидове.
Помещенията, съдържащи праисторическия пласт, са затворени за посетители. За техния облик може да се съди само по чертежите и снимките
от проекта на арх. Мушанов. Недопустимо е един туристически обект да
съдържа в себе си такова многопластие от исторически ценности и те не
само да са затворени за посетители, но и да се унищожават от ползвателите
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му. Никъде в целия комплекс няма сложени означителни табели, за да може
всеки посетител, който се интересува, да разбере повече за историята на
паметника.
Детайлната реставрация на Мевлеви хане, която екипът на арх. Мушанов е изпълнил, днес е нарушена и променена в някои части на интериора.
В жилищното крило на мевлевиите са променени мебелите от времето на
реставрацията. Премахнати са турските печки, които напомнят за стила на
епохата. Друг красив елемент от интериора, който не може да се види вече,
е ориенталският полилей, който е висял в залата за танци на дервишите. Той
е видим в проекта дори и от разрезите на залата и, както всички осветителни
тела от интериора на комплекса, е правен специално за това помещение по
чертежи на арх. Мушанов.
По данни от архива на арх. Мушанов проектантският екип е възнамерявал
чрез проекта си да даде възможност в бъдеще да се осъществи друг проект за
експозиционна алея към разкопките покрай двора на заведението, на по-ниско
ниво, без да се нарушава неговата самостоятелност. Желанието на арх. Мушанов да се експонират разкопките чрез алея, минаваща покрай заведението, би
било наистина много важно за жителите и гостите на града, защото поради
комерсиалността на подобни обекти, използвани по-скоро като заведения, а
не като музей, се загубва духът на мястото и неговата ценност.
Може само да се надяваме, че в бъдеще ще се следи по-отблизо каква е
експлоатацията на един паметник на културата и няма да се позволява промените в екстериора и интериора да променят облика на единствени по рода
си комплекси като Мевлеви хане.

MEVLEVI HANE – PALDIN AS AN EXAMPLE
OF RESTORING HERITAGE ASSETS OF
CULTURAL SIGNIFICANCE IN BULGARIA
Maya Chakarova
Institute of Art Studies

This paper presents a project of restoration and adaptation of a heritage site of
cultural significance, Mevlevi Hanein in Plovdiv/Ploudin /Pulden/, located in the
city’s historic centre, in the immediate vicinity of Nebet Tepe (one of the hills of
Plovdiv), the Church of SS Constantine and Helena, over the house of Bulgaria’s
great painter Zlatiu Boyadjiev. The project is kept at the archives of the Institute
of Art Studies, BAS
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ВЛИЯНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ
ЖИВОПИСТА И СЦЕНОГРАФИЯТА
Албена Тагарева

Институт за изследване на изкуствата
albena_tagareva@abv.bg
Резюме: Настоящото изследване има за цел да представи някои примери за процесите на взаимодействие и влияние между живописта и сценографията в периода между
1944 и 1968 г. В този период основна роля играе налаганата нормативна естетика
на социалистическия реализъм, разпростираща се в цялото изкуство. Тематиката на
произведенията е идентична, а средствата, с които тя се реализира, целят единствено
и само постигане на реалистичност, водеща в повечето случаи до задънена улица.
Творчеството на театралните художници не е свързано единствено със сцената. Те се
изявяват и като живописци, графици, илюстратори, дизайнери, проектанти на мозайки, декоративни пана, стъклописи и т.н. Първите изяви на Иван Пенков, Асен Попов,
Георги Каракашев, Никола Тузсузов, Преслав Кършовски и др. са именно в споменатите по-горе жанрове, където те отдават не по-малко усилия и достигат също така до
значителни постижения.
Ключови думи: сценография, Народен театър, социалистически реализъм, Георги
Каракашев, Иван Петров, нормативна естетика, Лайпциг 33

Настоящото изследване има за цел да представи някои примери за процесите на взаимодействие и влияние на живописта върху сценографията. Изследването е част от една по-голяма тема, разглеждаща развитието на сценографията
на сцената на Народния театър в периода между 1944 и 1968 г., където подробно се засягат промените в пространствените решения на спектакъла.
Примерите, които ще бъдат представени тук, са част от репертоара на
театъра в годините на най-строгия догматизъм във времето на комунизма.
В този период основна роля играе налаганата нормативна естетика на социалистическия реализъм, разпростираща се в цялото изкуство. Тематиката
на произведенията е идентична, а средствата, с които тя се реализира, целят
единствено и само постигане на реалистичност, водеща в повечето случаи
до задънена улица. Изкуствоведът Димитър Аврамов много точно формулира последиците, които сляпото следване и безскрупулното налагане на
социалистическия реализъм имат върху изобразителното изкуство в този
период: „крайно примитивно схващане на реализма, сведен до бездушно
копиране на материални видимости; грубо пропагандни функции на изкуството и „общодостъпност“ на пластичния език; унищожаване на личното
Албена Тагарева е докторант в сектор „Театър“ на Института за изследване на изкуствата. Дисертационният ѝ труд на тема „Сценографията в Народния театър в периода 1944–1968“ има за цел да проследи промените, които настъпват в пространствените решения на спектаклите в Народния театър в
посочения период. Албена Тагарева има публикации, свързани със сценографията и нейното развитие
в България. Тя е театрален критик и наблюдател, публикува рецензии за спектакли от българската и
международната театрална сцена. Гост е на фестивали и форуми за театър.
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1. Сцена от спектакъла „Лайпциг 33“ (1951), Народен театър, реж. Б. Бабочкин – архив НТ „Иван
Вазов“

своеобразие в творческата изява; етюдно (академично или псевдоакадемично) изписване на портрети, исторически и жанрови сцени; анегдотизъм и
илюстративност на изображението без грижа за пластична проблематика;
изключване на всякакви метафорични и символични внушения, на каквито
и да било експресивни деформации [със съкр.]“1. Това са само малка част от
характеристиките и обобщенията, които пряко могат да се отнесат не само
към изящните изкуства, но също така към сценографията и драматургията.
В предходните години обаче Народният театър е мястото, където редица признати майстори на живописта правят своите опити във визуалното
оформление на театралния спектакъл. Опити, свързани с експресия, метафоричност и овладяване на триизмерното пространство на сцената. Едни
от най-ярките имена на живописта, експериментирали в пространственото
оформление в годините между двете световни войни, са Иван Милев, Дечко
Узунов, Сирак Скитник и др. Обратният процес също е много силен. Творчеството на театралните художници не е свързано единствено със сцената,
те се изявяват и като живописци, графици, илюстратори, дизайнери, проектанти на мозайки, декоративни пана, стъклописи и т.н. Първите изяви на
Иван Пенков, Асен Попов, Георги Каракашев, Никола Тузсузов, Преслав
Кършовски и др. са именно в споменатите по-горе жанрове, където те от1

Аврамов, Д. Летопис на едно драматично десетилетие. Т. 1. С., 1994, с. 11.
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2. „Героят от Лайпциг“ (1952), Иван Петров (репродукция)

дават не по-малко усилия и достигат също така до значителни постижения.
Сценографите участват активно в Общите художествени изложби, организирани от Съюза на българските художници в годините на комунизма, като
излагат свои творби в отделите „Живопис“, „Графика“ и разбира се, „Приложни изкуства“. Тези важни ежегодни форуми и неизменно следващите
ги обсъждания и обзорни статии играят ключова роля за налагането на социалистическия реализъм и посоката на развитие на цялото изобразително
изкуство в разглеждания период.
Една от основните линии на взаимодействие може да бъде проследена
през начина, по който критиката коментира сценографията и живописта.
Възприемането и анализирането на сценографията се прави именно през
нейните живописни характеристики. Критиците описват пространството с
езика, с който биха говорили за една картина. В живописта, както и в театъра
основен момент е „вярното“ представяне на действителността, на натурата.
В рецензиите за живописните изложби във фазата на култа към личността
правят впечатление забележките, които критикът отправя към автора, като
например това, че не е показал от каква материя са дрехите на изобразения
селянин, някои от персонажите в груповите композиции са само загатнати,
фонът не е реалистично разработен, а само скициран и т.н. Сценографията
също понася подобни обвинения и търпи критика за недостатъчната реалистичност на декорите, липсата на подробности за бита или схематично
предадената обстановка. Вглеждането на критиците в тези детайли е резул-
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3. Сцена от спектакъла „Лайпциг 33“ (1951), Народен театър, реж. Б. Бабочкин – архив НТ „Иван
Вазов“

тат на догматичните изисквания на периода, което поставя авторите в една
непреодолима безизходица. И въпреки това тези прилики само подчертават,
че на сценографията се е гледало като на живописна картина, поместена
в театралното пространство. От нейните автори се е изисквало да живописват на сцената. Предписанията за реалистично изкуство неминуемо се
спазват, като оформлението изгубва всяка нотка на условност и се превръща
в буквално наподобяване на реалността чрез пренасянето на действителни
обекти от бита и природата на сцената. Примерите са много: от истински
дървета, през построяването на заводи и чак до пренасянето на локомотив
на сцената на Народния театър. В живописта всяка фриволно положена
мазка, суровост на цвета, очертаване с контур и пр. живописни техники,
съзнателно използвани за отделяне на изкуството от фотографското наподобяване, са изрично посочвани като „големи грешки“ спрямо реализма, дори
в работи, отговарящи сюжетно на канона. Такива коментари са отправяни
за картини на Стоян Венев, Дечко Узунов, Димитър Гюдженов, Цанко Лавренов и др. През 1975 Атанас Стойков определя таза фаза така: „Макар и
да продължи само 5-6 години, този период затормози и спъна правилното
развитие на редица наши най-изтъкнати художници, и то тъкмо когато се
намираха в разцвета на творческите си сили“2. Цитатът е част от статия,
Стойков, А. Българско социалистическо-реалистическо и съвременно упадъчно изкуство. –
Проблеми на изкуството, 1975, № 1, с. 5.
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4. Сцена от спектакъла „Лайпциг 33“ (1951), Народен театър, реж. Б. Бабочкин – архив НТ „Иван
Вазов“

утвърждаваща социалистическия реализъм. Тук критиката на периода на
култа към личността е доста по-смекчена и беззъба от публикуваното през
1994 изследване на Димитър Аврамов.
Влиянието на живописта върху сценографията може да се проследи през
редица процеси. Един от тях е пренасянето на течения от платното на сцената. Пример за такова влияние в периода между двете световни войни е конструктивизмът. В периода на комунизма обаче влиянието между изкуствата
се оказва задължителен елемент не за друго, а заради наложената нормативна
естетика. Реализмът е мерната единица както в живописта, така и в театъра,
литературата, музиката. Изискванията за сюжетност, правилни форми, представяне на „светлото бъдеще“ и купища задължителни клишета присъстват
неотменно във всяка една публично представена картина и постановка.
Този наподобителен стил в сценографията достига кулминацията си в
спектакъла „Лайпциг 33“ (с премиера ноември 1951), чиято постановка е
поверена на Борис Бабочкин, специално поканен режисьор от Москва, който трябва да покаже с примери именно на най-голямата сцена какво е социалистически реализъм на практика, или както сам се изразява: „Народният
театър трябва да направи решителна и смела стъпка към овладяване на метода на социалистическия реализъм“3.
3

Стефанов, В., Тошева, К., Дечева, В., Попилиев, Р. 100 години Народен театър. С., 2004, с. 212.

452

Бабочкин има задачата да постави епична пиеса за Георги Димитров.
Ръководството на Народния театър е приело репертоарния си план за сезон
1951/1952, в който се предвижда тази пиеса да бъде „Първият удар“ на Крум
Кюлявков. Тя обаче не допада на режисьора и той предлага текста на Компанеец и Кронфелд с мотивите, че текстът им вече е утвърден в Съветския
съюз. И двата текста се нуждаят от доработка, но за този на Кюлявков са
предписани също и промени, за които е нужно време, с което Бабочкин не
разполага. Целият Народен театър е задължен от най-високо ниво да окаже
всякакво съдействие на режисьора, така че премиерата на постановката да се
състои в рамките на текущия театрален сезон. Това кратко уточнение беше
необходимо, за да се изясни политическата задача, която е възложена както
на режисьора, така и на целия екип с поставянето на подобен текст. Това не е
просто поредният спектакъл, имащ за цел да утвърди социалистическия реализъм. „Лайпциг 33” трябва да се превърне в пример за всички останали.
Постановката има монументално-възпоменателна задача – да представи
Георги Димитров в светлината на герой на комунистическата идея. В документ на КНИК (Комитет за наука, изкуство и култура) се изтъкват „достойнствата“ на тази пиеса и потенциалът, който тя носи. „В тази пиеса образът
на Георги Димитров е цялостен, реалистичен, целенасочен. Лайпциг е жива
реалистична картина на ярко изразената международна пролетарска солидарност за избавяне др. Димитров от лапите на хитлеристките палачи. В нея
е подчертано правдиво-исторически ролята на Съветския съюз, на болшевишката партия, на съветските трудещи се, които са начело в борбата за запазване живота на др. Димитров. По този начин картината на историческата
обстановка, в която се разигра лайпцигският процес, е цялостно вярна.“4
От дистанцията на времето сме длъжни да кажем, че постановката е една
партийна пропаганда, обслужваща тоталитарната система, роля, която е
наложена и на живописта, задължаваща авторите да рисуват исторически
„верни“ сцени и портрети на партийни герои. Именно от точно такива сцени
и композиции, изрисувани с педантични подробности в някои живописни
платна, се възползва и сценографията.
Художник на споменатата постановка е Георги Каракашев (който получава
награда за това решение и е назначен за главен художник на театъра по препоръка на Бабочкин), той трябва да пресъздаде живото-описателните сцени,
процесите в Берлин и в Лайпциг, протестите на прогресивните маси срещу
задържането му и завръщането на Димитров в България, като внимава и за
най-малкия детайл. Сцената на Народния театър е превърната в исторически
вярна картина. Запазените архивни документи свидетелстват за една изключително подробна и колосална от днешна гледна точка работа по пространственото решение на постановката. Както самият Каракашев подчертава в
бележките си за сценографското решение, „целият театър се мобилизира“5,
4
5

Протокол от заседание на КНИК. ЦДА. Ф. 143, оп. б. а.е. 227, 1951.
Архив на Народен театър „Иван Вазов“, а.е. 604, с. 1.
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за да помогне на автора да покаже образец на социалистическия реализъм.
Решенията на отделните сцени са разработени като възстановки на цели
исторически картини. В архивните документи има свидетелства за прякото
влияние на Каракашев от една конкретна картина. Той използва като изходен материал за сцената в съда в Лайпциг живописното платно на художника Иван Петров. За това свидетелства Вера Динова-Русева в монографията
си за Георги Каракашев: „Интериорът на Лайпцигския съд, за който сценографът беше влязъл във връзка с живописеца Иван Петров, изградил вече
голяма живописна творба, изобразяваща защитата на Георги Димитров,
беше предадена исторически достоверно“6. Името на картината е „Героят
от Лайпциг“, а размерите ѝ са 160 на 130 см. Тя е представена официално
на проведената през 1952 г. ОХИ, която се явява първа обща изложба след
двугодишно прекъсване в регулярността на тези събития. Интересното тук
е какви са пътищата, по които Каракашев е имал възможност да види картината преди публичното ѝ представяне в общата изложба. Това обаче е задача
за едно по-подробно изследване.
В рамките на тази изложба са показани две творби на една и съща тема
и дори с едно и също заглавие – картината на Иван Петров и тази на Иван
Матев. Според водещата обзорна статия в списание „Изкуство“, имаща за
цел да утвърди избора на комисията и да констатира „постиженията“ на
българските художници, се оказва, че въпреки достигнатите висоти все още
има какво да се желае в постигането на социалистическия реализъм. Относно двете картини критикът Никола Мирчев изказва следните забележки:
„Художниците не са постигнали убедителна реализация на образа на Георги
Димитров – особено Иван Матев, както в идейно-емоционално, така и в
живописно-тонално отношение. Рисунъчните недостатъци се отнасят и за
двете творби“7. Картината на Петров, както и голяма част от представените
произведения нагледно илюстрират думите на Димитър Аврамов, цитирани
по-горе в текста.
Сценичното решение на „Лайпциг 33“ е разработено изключително детайлно и педантично, постигната е илюстративна обстановка, изградена
чрез пластични рисувани елементи. Отделните сцени са разработени така,
че не оставят място на зрителя да построи в съзнанието си своя интерпретация на пространството, а нагледно представят и най-малките подробности.
Ако бъдат погледнати снимки от представлението, и по-конкретно на
описаната сцена с процеса, заедно с картината на Иван Петров могат да
се забележат редица общи елементи. Подробно разработената ламперия
на залата на съда, фигуралната композиция, където впечатление прави, че
съдиите седят от ляво на Димитров, дори полилеите си приличат с кръглите
си абажури. Позата, която е заел подсъдимият, се е превърнала в знакова.
Въпросният процес и изправената, устремена напред фигура на Димитров
Динова-Русева, В. Георги Каракашев. С., 1977, с. 68.
Мирчев, Н. Фигуралната композиция в живописта на ОХИ 1952. – Изкуство, 1952, № 4, 1030.
6
7

454

се мултиплицира в редица картини. Налага се модел на възпроизвеждане на
това конкретно историческо събитие, което включва няколко задължителни
елемента, така че внушенията да бъдат едни и същи.
Спектакълът предлага още много възможности за подобни сравнения,
където могат да се открият прилики с живописни творби и техники. В художественото решение на този спектакъл трябва да се подчертае неговата
обслужваща функция. Следователно изборът на сценограф вероятно също
не е случаен, имайки предвид, че Каракашев никога не се откъсва напълно
и категорично от илюзорната сценография. „Конструктивността на декора в
българската сценография от това време дава само частично отражения върху
неговите оформления. Той създава по-силно обемен живописен декор, но не
прилага никога оголени сценични конструкции и натурен материал“8. Това
обобщение на Вера Динова-Русева, направено в студията ѝ през 70-те години, най-вероятно е правило впечатление на ръководството на театъра и на
КНИК, за да доверят тази постановка на Каракашев, а не на Иван Пенков
например, който в работата си с Масалитинов също създава напълно илюстративни сценографски решения. Пенков обаче винаги е демонстрирал желанието си да се гледа на реализма от една по-широка перспектива.

INFLUENCE AND INTERRELATIONSHIPS
BETWEEN PAINTING AND SET DESIGN
Albena Tagareva
Institute of Art Studies

This paper seeks to present examples of the processes of influence and
interrelationships between painting and set design in the period 1944–1968. At
the time, the imposed normative aesthetics of Socialist Realism extending across
arts played a central role. The subject matter of all the works was identical and
the devices to create such a work aimed solely to achieve realism, leading more
often than not up a blind alley. Set designers’ output went beyond the stage alone
as they worked also in the fields of painting, prints, illustration, design, mosaic
design, decorative wall panels, stained glass, etc. Ivan Penkov, Asen Popov,
Georgi Karakashev, Nikola Tuzsuzov, Preslav Kurshovski, among others, began
their careers in the aforementioned genres, devoting no less efforts and yielding
equally spectacular results.
8

Динова-Русева, В. Цит. съч., с. 41.
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