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FROM DIRECTOR’S EXPLICATION TO PERFORMANCE
Kamelia Nikolova1

Institute of Art Studies, BAS

Abstract: The paper examines the relationship between the stage director’s
explication and the finished production in the field of text-based theatre. It seeks
for answers to two key issues: how much an explication of the director is the first
materialization of his concept and what are the main variants of its developing
into performance. For this goal the article considered an explication of Chekhov’s
The Seagull by significant stage director Krasimir Spasov (which was published)
and compared it with the realized production at the National Theatre in 1995. The
research methodology combines contextual, literary and performance analysis.
Keywords: stage director, theatre language, theatricality, role, image, theatre space

One of the most interesting and important issues in the text-based theatre is the question of the path from the director’s explication to its stage
achievement. A director’s concept itself has various versions of development
and formulation – from a general idea of the future production through the
detailed written director’s explication to an open director’s plan, which is
intended to be developed and transformed by the actors during the collective
creative process.
In this paper I would like to discuss the second case: how a detailed director’s explication, developed in advance, becomes a theatrical performance. For
the purpose, I will analyse an emblematic case in the contemporary history of
Bulgarian theatre. It is the production of The Seagull by Chekhov, staged by
the director Krasimir Spasov at the National Theatre in Sofia in 1995.
After its premiere on 22nd of December 1995, Krasimir Spasov’s production
of The Seagull sparked a bitter controversy between critics, polarising their
1 DSc. Kamelia Nikolova is a Professor at the Institute of Art Studies, BAS, head of the Department of Theatre Studies and Professor in European Theatre at NATFA, as well as a visiting
lecturer at the National Academy of Art, NBU and abroad. The list of her publications includes
ten books: The Other Name of Modern Theatre: Stage Director (1995), Expressionist Theatre and
Body Language (2000), Theatre at the Turn of the 21st Century (2007), Bulgarian Theatre after
1989 and New British Drama (2013, 2018), Theatre in the Early Century (2015), co-authorships
in Encyclopaedia of Bulgarian Theatre (2005, 2008), Bulgarian Drama Heritage (2006), History
of Bulgarian Theatre (vols V. ІV, 2011) and a number of studies and articles published in over ten
languages. Editor-in-chief of NATFA Annual, deputy editor-in-chief of Art Studies Quarterly and
a member of the editorial board of Homo Ludens j. E-mail: kamelian@hotmail.com
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opinions into more or less positive and highly negative. Why did this production
provoke so heated situation in the middle of the 1990s, six years after the fall
of the Berlin Wall and the political changes in Bulgaria? The answer to this
question is provided in the central arguments in the dispute. The main one
was the unexpected director’s interpretation of the emblematic work by the
Russian modern classic, defined by one of the critics as a “spiteful comedy”.
Generally speaking, Krasimir Spasov’s interpretation may be summarized
as follows: a sober, ruthless and sadly ironical director’s view on Chekhov’s
characters, which conceal behind their clichéd and pompous chattering about
literature, theatre and great dreams their own modest abilities and ambitions, as

1, 2. The poster and programme of The Seagull by Chekhov, directed by Krasimir Spasov,
National Theatre, 1995

well as their wrong choices, made as a result of inaccurate self-assessment.
Here it should be noted that this interpretation was so surprising, because
it significantly departed from a long-established tradition of staging Chekhov
in Bulgaria. This tradition was based on a sustainable matrix within Chekhov’s poetic nice-looking characters were always opposed to the stale life
of pre-revolutionary Russia, thus suggesting that the great Russian writer of
the late nineteenth century had anticipated the revolution of 1917 and called
for it. This matrix was imposed both on Bulgaria and the rest of the Eastern
Bloc countries by the Soviet theatre criticism and practice along with forcing
them, in the late 1940s and the early 1950s, to adopt Socialist Realism and the
11

demanded ideologised remodelling of the classics2. In the years that followed
and until the end of the Communist era, this matrix was periodically nuanced
and enriched, but in fact remained unchanged.
Here it has to be noted also that it was Sfumato Theatre Laboratory, led by
directors Margarita Mladenova and Ivan Dobchev, who moved beyond this
matrix in their staging of The Seagull, the opener of their newly established
Theatre Laboratory3 in 1989, along with the next two productions of their
Chekhov programme: Three Sisters by Margarita Mladenova and Uncle Vania
by Ivan Dobchev, staged in 1993 and 1994 respectively, where, to put it shortly,
the directors explore the life of human spirit in an existential context, thus
abandoning the purely sociological and political reading of Chekhov. Their
interpretations however have retained their piety of the nice-looking dreamy
Chekhov’s people, who are now not opposed to a particular social environment,
but are treated as emblematic of man’s spirituality, which always fails in the
clash with the material reality.
Krasimir Spasov is well aware of his “new reading”. Moreover, it is for
the sake of this new reading that he has created his performance. Krasimir
Spasov, as a rule, always makes an in-depth research and prepares detailed
director’s conceptions for each of his productions4, especially when it is based
on a classical text. In 1995 though, in the case of The Seagull, he prepared his
explication very carefully, building on a remarkable study of Chekhov’s dramaturgy and its reception. The director published his explication five years later,
in 2001, in Homo Ludens theatre journal5, and then again, in 2012, in his book
Notes from a Director’s Diary6. Thanks to these publications, we now have the
original record of the director’s concept of this production. In the large text
of 27 pages, divided into 8 short chapters, I’d underline several basic points:
● The director tries to read the text as unprejudiced as possible, “with sim2 See also: Topaldzhikova, Аnna. Разриви и нови посоки. Българският театър от средата на
50-те до края на 60-те [Razrivi i novi posoki. Balgarskiyat teatar ot sredata na 50-te do kraya
na 60-te]. Sofia, 2009; Nikolova, Rumyana. Модел на функциониране на българския театър
от средата на 50-те до края на 60-те години [Model na funktsionirane na balgarskiya teatar ot
sredata na 50-te do kraya na 60-te godini] – Homo Ludens, 2018, № 21, 191–201.
3 Nikolova, Kamelia. Позицията на текста в работата на ТР „Сфумато“ [Pozitsiyata na
teksta v rabotata na TR “Sfumato”] In: Николова, Камелия. Българският театър след 1989 и
новата британска драма [Nikolova, Kamelia. Balgarskiyat teatar sled 1989 i novata britanska
drama]. Sofia, 2013, 270–275.
4 See also: Doycheva, Veneta. Играта – ярост и меланхолия (предговор) [Igrata – yarost i
melanholiya (predgovor)]. In: Спасов, Красимир. Записки от режисьорския бележник [Spasov,
Krasimir. Zapiski ot rezhisyorskiya belezhnik]. Sofia, 2012, 5–12.
5 Spasov, Krasimir. „Чайка“ – една комедия на живота с тъжен край [“Chayka” – edna
komediya na zhivota s tazhen kray] – Homo Ludens, 2001, № 2–3, 317–334.
6 Spasov, Krasimir. Записки от режисьорския бележник [Zapiski ot rezhisyorskiya belezhnik].
Sofia, 2012, 89–116.
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plicity and naivety”, ‘forgetting’ about the multitude of existing interpretations.
● In this unprejudiced view, the characters of The Seagull are, clearly, neither
nice-looking, nor proficient people, whose great expectations, talent and love
fail because of the stale social environment, but rather these are people without
dreams, without any particular talents and far from real longings for love.
● The director underlines one fact, which is very important in Chekhov,
but usually overlooked in the stage interpretations, and he makes it a starting
point for his interpretation. The life in the play is divided into two – real and
metaphorical – seasons: summer and winter. The first three acts develop in
summer, a time of a short-lived holiday freedom; a time of pretences and play
behaviour. The fourth, final act takes place in late autumn, on the threshold of
winter. It is already winter – the usual real life of the Chekhov’s characters; a
season without all illusions and games, a season of their true realisation and
humble existence.
● The main theme of the life led by the characters in the play are the endless talks about literature and theatre. These talks, however, are not authentic,
they do not result from the internal need of those, who are having them, being
just ‘empty chatter’7, ‘imitation talk’8 as the director defines them. They are
made up of clichés from books and newspaper culture columns. (A case in
point here is Nina declaring her love to Trigorin by referring to lines and a
page number in his book, which he should read later). Making these empty
talks about literature and theatre in summer, Chekhov’s characters are rather
playing their dreamed roles, their invented self identities. In winter, in Act 4
they see themselves forced to face their real personalities.
● Real conflict in The Seagull, according to director Krasimir Spasov, is
the conflict, provoked by the wrong choices of the characters of their life
realization. These wrong choices of occupations, love objects and missions
in life are the reason why the dreams of the characters, and especially of the
young ones, fail to come true. This applies to all of them, but is synthesised
in the main event of The Seagull – children’s rebellion against their parents,
represented mainly by Treplev against Arkadina and Trigorin. The director
defines it as ‘an unheroic rebellion of the striplings’. It is displayed as a rebellion of literary and theatrical inventiveness as opposed to the established and
routine old art. In fact though, it is a desperate rebellion of children seeking to
draw the attention of their parents, who are lost in their fictions have chosen
to shirk their responsibility for taking care of real life and their heirs, leaving
the latter confused and embarrassed.
● Love is the leading element in The Seagull, as in all Chekhov’s plays.
The curse of his personages is that they are in love with someone, who doesn’t
7 Spasov. Записки от режисьорския бележник, 107.
8 Spasov. Записки от режисьорския бележник, 107.

13

love them back, but loves someone else. Thus love is always imaginary, just
striving and suffering and never real and shared. Krasimir Spasov offers another
view on this traditional interpretation of love in The Seagull. In his reading,
love is similar to the characters’ ‘empty chatter’, made up of clichés about
literature and theatre. They have similarly invented their love objects and love
life and have hidden themselves in these fictitious passions. Impossible love
is rather their excuse for having no real desires and goals, will and ambitions
of fulfilling their potential.

3. Nevena Bozukova (Nina Zarechnaya) and Stefan Danailov (Trigorin)

4. Making their idle talks about literature and theatre in summer, Chekhov’s
characters are rather playing their dreamed roles, their invented self identities
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Let’s now see how these key concepts of the director’s explication have
been realized in the production:
Trying to see Chekhov’s The Seagull as unprejudiced as possible, the director
shows to the audience people on a holiday, who may be observed closely as
the performances are played on the Chamber Stage of the National Theatre.
These are nice-looking, well dressed (clad in white garments of the age with
some contemporary additions) people in a relaxed holiday mood. An impression
is immediately created that nothing could have prevented them from being
well established and active in realization of their ideas, desires and dreams.
But their clichéd lines, their endless, too willing and overexposed talks about
their feelings, about their failed lifes, etc., present them in a radically different
light – as self-invented people, whose limitations and lack of ambitions are
hidden behind clichés borrowed from the books.

5. The black curtain with three “windows” at the bottom of the stage in “The Seagull”, directed
by Krasimir Spasov, and only few ordinary garden chairs in front of it reinforce the feeling of idle
summer talks and games. Stage designer Chayka Petrusheva

The director takes a radical turn of the established images of the characters in The Seagull: Nina, who is usually presented as a beautiful and poetic
girl, enthusiastically striving for art, in his interpretation is a very plain girl,
inelegant and sentimental, but who is the sole one resolved to change her
life for the better. And she makes it, using Trigorin. All the rest characters
are nice-looking, compulsively nice-looking, as the director has attracted
15

an all-star cast of sex symbols of that period (Stefan Danailov as Trigorin,
Ania Pencheva as Polina Andreevna, Peter Popyordanov as Treplev, Jana
Karaivanova as Masha, Maria Kavardjikova as Arkadina, Andrey Batashov
as Medvedenko), but that does not prevent them to be rejected and suffering
on unrequited love.
The episodes of the rebellion of the children against their parents’ lack of
attention and empathy have become key scenes. The children rebel by making
wrong choices for their future. These choices are dictated by children’s will
to be noticed by their parents through those walks of life that alone could
attract their interest. Treplev follows in the steps of his mother’s lover and
even competes with him including by falling in love with an actress; Masha
replicates the life of her mother, falling for a similarly elusive lover and marrying a mediocrity on the rebound, etc. This makes them a next generation of
idle talkers and self-invented people.

6. Peter Popyordanov as Treplev and Marius Donkin as Sorin

The genre of the performance is an ironical comedy with a tragic end, as
Chekhov insisted on the interpretation of his plays. The main artistic device
used to make it happen onstage is a distanced ironical attitude of the actors
toward their characters in the Brechtian way. This strategy is very precisely realised in the whole performance and it has been this strategy that has
provoked the sharpest disagreement over the director’s concept following
the premiere in late 1995, as it makes a clean break with the idea of the
16

nice-looking Chekhov’s people as opposed to the stale social environment.
Maria Kavardjikova as Arkadina and Peter Popyordanov as Treplev excel in
building their characters in this ironical vein.
We could well consider a number of other significant elements of the
remarkable Krasimir Spasov’s rendering such as references and allusions to
Hamlet, Maeterlinck and Freud, just to name a few, but this is impossible
in a short paper.
Finally, it should be said that the theatrical production of The Seagull by
Krasimir Spasov in 1995 really offers a radically new reading of Chekhov’s
play and of Chekhov in general in the context of Bulgarian theatre after the
Second World War, because it completely rejects the imposed interpretation
of his dramaturgy as ideologically ‘right’ and returns to the immediate, closer
to the author, reading of this great modern playwright.
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ОТ РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ ДО
ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО
Камелия Николова
Резюме: Докладът изследва връзката между режисьорската експликация и
завършения спектакъл в театъра, основан върху драматургичен текст. Той
търси отговор на два ключови въпроса: доколко експликацията на режисьора
е първо материализиране на замисъла му и какви са основните варианти
на нейното превръщане в представление. За целта текстът разглежда експликацията на Чеховата „Чайка“ на известния режисьор Красимир Спасов
(която е публикувана) и я сравнява с реализираната постановка в Народния
театър през 1995 г. Изследователската методология съчетава контекстуален,
литературен и театроведски анализ.
Ключови думи: режисьор, театрален език, театралност, роля, образ, пространство
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FROM SOCIAL STEREOTYPE TOWARDS CHARACTER:
THE ACTOR ZACHARY BACHAROV IN HIS
MONO-PERFORMANCE CHAMKORIA AFTER M.
RUSKOV’S NOVEL
Nikolay Iordanov1

Institute of Art Studies, BAS

Abstract: The text analyses how the choice of the social models, behavioral
patterns, slangs and manners influences the constructing of stage persona on the
example of the performance Chamkoria based on the novel by Milen Ruskov
in the stage version of Javor Gardev (premiere in 2017 in “Theatre 199”, Sofia).
The acting of Zachari Baharov is taken as a case study for demonstration how
the actor builds anthropomorphic figures that can be recognized in the social
reality. His personage Bae Slave starting from a colorful social stereotype and
having reached a dramatic character, grows into an archetype of the man who is
the child of the time between the two world wars, but also of something much
larger: the hybrid between primitive and modern consciousness. His prototype is
the semi-urban and the semi-nomadic man, in general – the person who is always
between established positions and unsecured situations and who is constantly on
the edge of survival – an archetypal figure for the entire Balkan culture but also
for other cross-roads of cultures.
Keywords: stage persona, dramatic character, social stereotype, archetype

The acting of Zachari Baharov in this performance interests me not only
as an exciting interpretation of a stage persona. It is indicative of the way in
which the actor builds anthropomorphic figures that can be recognized in the
social reality.
Regardless of the method of work and the style of performance it is always
possible to find a social manner that the actor imposes in his/her personage.
There is a level in acting process based on the recreation of socio-cultural
models, through which the actor approaches the stage image. This level is an
1 Nikolay Iordanov, DSc., is a Professor; a senior research fellow at the Institute of Art Studies,
BAS, and a part-time lecturer at NATFA. His publications include three monographs, co-authorships in Encyclopedia of Bulgarian Theatre and History of Bulgarian Theatre, vol. 4, as
well as many studies and articles on theatre theory and practice. He is director of the Via Fest
Foundation, organizer and curator of the Varna Summer International Theatre Festival and of
the platform World Theatre in Sofia. Member of the editorial boards of Homo Ludens j. and of
NATFA Annual. E-mail: nikyordanov@abv.bg
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intermediate phase in the actor’s creative
process on which the actor chooses social
discourses, behavioral patterns and cultural stereotypes that will be embedded in
the personage. These are like sketches of
charcoal on which the stage image is later
regenerated. It is about the actor’s general attitude to words and things which
always has social implications. The mode
of stage presence is a kind of social commitment that most often is on the border
of conscious and unconscious. When we
have a sensitive and powerful actor on
stage the chosen manners, intonations and
slangs reflect to a large extent the dominant attitudes and moods of the audience.
Chamkoria is a significant performance for the importance of the social 1. The poster for the performance in Leicester
stereotype by which the stage image is square theatre (London, May 2018)
constructed. In Milen Ruskov’s novel the
personage Bae Slave is a true encyclopedia for the decade of 1920s – his stories
reconstruct the decade with its political struggles, newspapers, trademarks, cult
places in former Sofia and Bulgaria. At the same time the parallels with today
are astounding; they are deliberately searched for and found by the author. In
the novel the literary hero socially identifies himself with archetypal personages from Bulgarian literature, often associated with the national character:
“On one side all are like Bay Ganyo. These are the bourgeois, so called. And
like Andreshko – on the other side. These are the peasants, the mass people
in general. I struggle between these two to pass”2.
In the performance of Javor Gardev this encyclopedic deployment of the
character from the novel is much more concentrated in the dramatic narrative
of the main single character. Unlike Bay Ganyo and Andreshko, whose cunnings make them profitable in different situations, in the performance is clearly
understandable that Bae Slave’s position is that of the loser. He is supposed
to “navigate” the situation, supposedly always finds the balance between conformism and disobedience, between calculus and moral inhibitions, creating
the impression that he will always survive, but ultimately loses his life. The
poster of the performance portrays Bae Slave’s image in an adventurous spirit
but it is a counterpoint to the fatal end of the personage. And the real drama
lies between the adventure and the death.
2 Ruskov, Milen. Чамкория. Т. 1 [Chamkoria. Vol. 1]. Plovdiv, 2017, 177.

20

Actually the show, as well as the novel, puts the viewer / the reader in front of
the paradox: we have a narrator telling
his own death. The endless stories of
Bae Slave are the engine of the action –
he can not stop telling, the storytelling
becomes his ultimate moment of life,
like a confession before death. Zachari
Baharov seems to play in front of a company; the company is as imaginative as
it is real – this is the audience to which
he turns apart, sometimes laughs with
it. Occasionally at the most dramatic
moments of his stories he smiles smugly
which emphasizes his role of narrator
and demonstrates irony to the personage
he is playing. Something similar to the
Brechtian effect of alienation, though
not entirely, or as the actor defines in 2. Zachari Baharov as Bae Slave
principle his stage presence on stage: in Chamkoria
“… it is not a total transformation, nor
a comment on the character. Somewhere on the edge between the two states
there is a very fine border...watching the character, watching the audience,
but I’m no different from them at all – neither from the audience nor from the
character. A special triangle happens…”3
Zachari Baharov – Bae Slave pronounces an unabated monologue in which
he intertwines the main story for the venture with the anarchist – a fugitive from
the law, pieces of historical events, factual clarifications, curiosities, household
stories, life lessons, fragments of the flow of his consciousness. He himself
gets hot and excited, plays, comments and imitates the other characters he tells
(his wife, his child, even the bear and the penguin in the zoo, etc.). He is often
politically incorrect (if we judge with nowadays measures) but it is done always
with a slight parody, close to caricature – this is the charm of his stage presence.
Apart from the hints of postures and gestures of the others, the main device
of imitation in most cases is the intonation. It provides the dynamics of the
narrative and keeps interest in moving from one story to another. Bae Slave’s
over-active storytelling is exactly what the Russian formalists have called a
“skaz” in literature (when the narrator does not just go out of anonymity but
creates a bright image that, like an actor, presents the story).
3 Baharov, Zachari. Интервю на Милена Михайлова [Intervyu na Milena Mihaylova]. – Homo
Ludens, 2009, № 14, 27–34.
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3. Zachari Baharov as Bae Slave in Chamkoria

Bae Slave is the permanent witness present at what is happening, direct
participant, but only as a carrier of the actual agents of the action; his point of
view is always from a side where the remarkable details of the big historical
events could be seen. Exactly from that perspective an apocryphal history of
the First World War and of the 1920s was told. The narration goes through
the wounds received, traumas experienced, suffered humiliations, through
frustrations and disappointments, through anger and fear.
What character is this talented narrator? M. Ruskov, J. Gardev and Z. Baharov have achieved a distinct individuality of this character in whom strangely
are mixed fear and daring, interest and humanity, analytics and mythological
consciousness. Bae Slave is a kind of a smart aleck, somewhat a mocking bird,
always ready to reach the dictum for life and the world; sometimes takes a
posture of larrikin, but he is capable of experiencing compassion and understanding of the others. He demonstrates self-confidence quickly changing with
extreme emotionality –excitement, irritation, panic, wax, but also observability,
ultimate sobriety and sagacity, at the same time – curiosity and naivety. Bae
Slave is always dissatisfied, sometimes reaching self-pity and self-indulgence.
By nature he is a conformist, his life philosophy comes to the insights of the
kind that life in trouble, i.e. in a cage, is longer than a life in freedom (the omnibus itself on the stage is presented both as a cabin and as a cage). Politically
he identifies himself as a so called wide socialist, but he is rather anarchist to
every power and his self-awareness is dominated by nihilism.
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4. Zachari Baharov as Bae Slave in Chamkoria

However Bae Slave has a special charm. It comes from his ability to give
an anecdote to every story. In his narrative he borrows from the slang and
manners which could be found on the streets and neighborhoods of Sofia. The
regional color of this personage dissolves in the precisely designed socio-psychological stereotype of the 1920s, but also of our contemporary – small private
entrepreneur dared to buy by leasing an omnibus for group trips; that’s why
he possesses the self-confidence but also the fear of insecurity in the world.
Because the economic move he has undertaken has vowed him to a sort of
lifetime enslavement Bae Slave feels deceived by fate. This is where his constant complaint, grumbling and murmur comes.
In front of others Bae Slave represents himself as a “little man” but in his
own eyes he has a much higher self-respect. He distinguishes himself from
all other social circles. His fellow drivers he perceives as competitors in the
business. To a certain extent he shows solidarity with his party of the wide
socialists, but he is skeptical that things will get better if they could take the
power. The fatherland, the political party, the colleagues, even the family are
somehow far from him – the relation with them is sufficiently distant. This
distance from all and from everything leads to the dramatic feeling of absolute
existential loneliness.
In his acting Zachari Baharov strengthens and brings to the extreme the
contrasts and controversies that the literary hero possesses as characteristics.
The contradiction between his friendly sociability, required from his profes23

sional engagements, and the feeling of his
existential loneliness, is most evident. As
well as the contrast between his personal
self-esteem and his social insecurity.
The feeling of insecurity is very important for understanding the personage’s
situation. By the way, when Zachary Baharov – Bae Slave leaves the driver’s seat
where he stays stably and self-assertive he
seems to lose those two characteristics and
becomes much less secure. It is a metaphor
for the instability of the world in which the
hero lives. Hence the curse not only to the
native land but to the whole planet: “I’m
sick of Bulgaria why not say that I’m sick
of all the planet Earth”.
These curses as well as the offenses like
“The Bulgarian is a bad man”, “The Bulgarian is evil”, “I hate this Bulgaria”, and 5. Zachari Baharov as Bae Slave
etc. reveals the spirit of negation essentially in Chamkoria
inherent to the character. On this characteristic which determines to a great extent the Bulgarian national psychology is
dedicated the study of one of the most brilliant Bulgarian philosophers of the
time between the world wars – Nayden Sheytanov “The Spirit of Negation in
Bulgarian mentality” (1933). Although the study is entirely Bulgarian-centered
Sheitanov states that: “... such a negation is not exclusively Bulgarian, it breeds
in the mentality of other Slavic peoples: of Russians, Poles, Czechs; but also
of non-Slavic peoples – Irish, Spanish, Portuguese; even in some cases of the
main carriers of European culture - English, French, German – not to mention
Asian and other nationalities”4.
Although Chamkoria – as the novel as well as the performance – are about
Bulgarian realities and Bulgarian mentality, the main character has more universal features: he represents the culture of complaint and the spirit of negation.
Paradoxically this state of mind is embodied in a personage who has a taste for
adventure, sense for humor and an addiction for philosophizing the life. But
this is the spirit of the historical time depicted.
Thus the personage Bae Slave, starting from a colorful social stereotype and
having reached a dramatic character, grows into an archetype of the man who
is a child of the time between the two world wars, but also of something much
4 Sheytanov, Nayden. Духът на отрицание у българина. Част 1 [Duhat na otritsanie u balgarina.
Part 1]. – Философски преглед [Filosofski pregled], 1933, № 2.
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larger: the hybrid between primitive and modern consciousness. His prototype
is the semi-urban and the semi-nomadic man, in general – the person who is
always between established positions and unsecured situations and who is
constantly on the edge of survival – an archetypal figure for the entire Balkan
culture but also for other cross-roads of cultures.
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ОТ СОЦИАЛЕН СТЕРЕОТИП КЪМ ХУДОЖЕСТВЕН
ОБРАЗ: АКТЬОРЪТ ЗАХАРИ БАХАРОВ
В МОНОСПЕКТАКЪЛА „ЧАМКОРИЯ“ ПО РОМАНА
НА М. РУСКОВ
Николай Йорданов
Резюме: Текстът изследва как изборът на социални и поведенчески модели,
на жаргони и маниери повлиява върху изграждането на сценичния образ,
вземайки пример от спектакъла „Чамкория“ по романа на Милен Русков в
сценичната версия на Явор Гърдев (премиера през 2017 г., Театър 199, София).
Играта на Захари Бахаров е показателен пример за това как актьорът изгражда
антропоморфни образи, които могат да бъдат разпознати в социалната
действителност. Неговият персонаж Бае Славе, тръгнал от един колоритен
социален стереотип и достигнал до драматичен характер, прераства в архетип
на човека, който е рожба на епохата между двете световни войни, но и на нещо
много по-мащабно: на хибрида между примитивно и модерно светоусещане.
Неговият прототип е полугражданинът и полуномадът, изобщо човекът, който
винаги е между установените позиции и несигурните положения, и който е
постоянно на ръба на оцеляването – архетипна фигура за цялата балканска
култура, а и за други кръстопътни зони.
Ключови думи: сценичен образ, драматичен характер, социален стереотип,
архетип
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FROM TEXT TO IMAGE IN ACTING
Joanna Spassova-Dikova1
Institute of Art Studies, BAS

Abstract: The proposed text is part of a larger study of the actor‘s art and of
the 20th century basic acting systems of Gordon Craig, Konstantin Stanislavski,
Vsevolod Meyerhold, Michael Chekhov, Bertolt Brecht, Jerzy Grotowski, Peter
Brook and others. The main accent is put on the transition from the text to the
actor’s image. It is often considered that the actor‘s work consists in presenting the author‘s text “mostly credible”. The actor‘s task, however, is far from
demonstrating the dramatic text or script. In any case, s/he is more than “empty
vessel waiting to be filled with the illocutionary wine of the playwright” (Keir
Elam). The presentation focuses on different models of actor-role relationship
in the image-building process, based on concrete examples of European and
Bulgarian theatrical practices of actor‘s work on the role.
Keywords: text, image, acting, theatre, models (modes), director’s systems,
performance

I would like to express my gratitude to the organizers of this conference
and especially for the very topical topic chosen, which focuses the attention
to the laboratory, the mechanisms and technique of creative processes in
different arts.
Usually on such forums we present parts of our larger surveys that we
work on in this very moment, but this time I will try to summarize some
rather important theoretical issues of practically my whole life work as a
scholar in performing arts and acting in particular.
I cannot exhaust the problem in few pages, but I shall try to outline, I
believe, some key aspects of the problem for future discussion.
Starting point in this presentation is the relation text – image and the
actor’s efforts to lift the written on a paper text on the stage to a living image.
1 Dr Joanna Spassova-Dikova is a Professor at the Institute of Art Studies, BAS. She is Scientific
Secretary of the research field Cultural-Historical Heritage and National Identity, BAS. Research
areas: theory and history of theatre, acting theories and practices,theatre anthropology, arts and
technology. Author of the books: About Two Actors’ Constellations (2004); Bulgarian Theatre
in the Interwar Period. Vol. 4 (co-authored, 2011); Melpomene behind the Iron Curtain. Part I.
National Theatre: Canons and Resistances (2015). Awards: Icarus of the Union of the Bulgarian
Actors (2012, 2016). E-mail: joanasd@yahoo.co.uk
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As Bernard Dort says the pleasure in theatre maybe comes precisely
from the fact that we see how a text, by definition foreign to our time and
space, fits the momentary space and time of the performance2.
Here I will continue quoting the prominent director and pedagogue
Eugenio Barba and his text on dramaturgy in his Dictionary of Theatre
Anthropology: The Secret Art of the Performer:
“The word text, before referring to a written or spoken, printed or manuscripted text, meant ‘a weaving together’. In this sense, there is no performance which does not have ‘text’. That which concerns the text (the
weave) of the performance can be defined as ‘dramaturgy’, that is, dramaergon, the ‘work of the actions’ in the performance”3.
Here the important point is that Barba, looking for the etymology of the
word ‘text’, which means literary “thing woven, constructed, built” (from
Latin textus),4 thinks text as something, basic – the ergon, the energy, the
texture, the spine of every performance. So we can talk about written text,
drama text, scenario, etc.) on one hand and performance text on the other.
In its core to enact the text in theatre means to translate from one language to another. From this prospective the actor is a translator of words
into images par excellence.
As far as the main focus of my paper is the transition from text to image
by the performer in theatre, I will continue very schematically with some
fundamental statements in acting theory about the relations between the
role (text) and the actor (stage presentation).
Traditionally it is considered that the work of the actor is to represent the
playwright’s text. However the task of the actor is far from demonstrating
the drama text or the scenario. By all means s/he is something more than
empty vessel to be filled in with the illocutionary wine of the playwright5.
In Encyclopaedia Britannica the definition of ‘acting’ is that it is “the
performing art in which movement, gesture, and intonation are used to realize
a fictional character for the stage, for motion pictures, or for television”6.
We could graphically present this relationship.
2 Dort, Bernard. Le Monde du dimanche, 12 October 1980. Cited after Pavis, Patris. Речник
на театъра [Rechnik na teatara]. Sofia, 2002, 405.
3 Barba, Eugenio. Dramaturgy. Actions at Work. In: A Dictionary of Theatre Anthropology:
The Secret Art ofthe Performer. Routledge, 1999, 68.
4 Online Etymology Dictionary. Text. Available at: https://www.etymonline.com/search?q=text
[accessed 17.06.2019].
5 Elam, Keir. Much Ado About Doing Things with Words (and other Means): Some Problems
in Pragmatics of Theatre and Drama. In: Performing Texts. Philadelphia, 1988, 46.
6 Encyclopaedia Britannica. Acting. Available at: https://www.britannica.com/
search?query=acting [accessed 17.06.2019]
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fictional character		

acting

Usually this correlation is synallagmatic (two sided).
There are many cases when actors complain to be obsessed by their
characters. From our history such example is Vladimir Trandafilov and
Arbenin from Masquerade by Lermontov7.
In fact, with a few exception, the views of acting inevitably emphasize
its connection to the dramatic text (the role), which is the basics of most
actor’s theories from antiquity until nowadays. But when we are talking
about performance there is one more dimension of this relationship – the
spectator.
role				

actor

spectator
We have to take this in account always when we talk about theatre.
Bert States in his book Great Reckonings in Little Rooms. On Phenomenology of Theater8 reconsidering roleplaying in the theatre focuses exactly on
the spectator. The scholar cites Veltrusky’s distinction between the fictional
world of the play and the world of theatre on the one hand, and the phenomenological determination of the subjects of the discourse in the context of the
speech act theories on the other, where we have a speaking person (I), the one
to whom you speak (You), and the one about whom we speak (He). States suggests a classification of the events by dividing them in acting event (theatre)
and enacted event (drama), where in the world of theatre the singular personal
pronouns I, You and S/he (It) could refer to the actor, audience and character,
while in the world of the play the I, You and S/he (It) are respectively related
with the dramatic character the other characters or self and the absent characters or events9.
7 Сто години български театър [Sto godini balgarski teatar]. Sofia, 1956, 308– 309.
8 States, Bert. Great Reckonings in Little Rooms. On Phenomenology of Theater. University
of California Press, 1985; States, Bert. The Actor’s Presence. Three Phenomenal Modes. In:
Zarrilli, Phillip (ed.). Acting (Re) Considered. Theories and Practices. London and New York,
1995, 22–42.
9 States. The Actor’s Presence. Three Phenomenal Modes, 22–23.
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The discussion about this schizophrenic being of the actor while enacting
a text in front of the eyes of the spectator trying to interweave different identities, pertains to the problem of the extent of distance / closure between the
text (role) and actor during the different phases of the whole creative process.
This question is rather fundamental but following autologically the idea of the
conference topic Patterns – Models – Designs, and although I am against
formalization, I will try to systematize in a way certain most common varieties of the relationship between the enacted event and the acting event on
explicit examples from the European theatre history from Ancient Greece
until nowadays, as well as from the Bulgarian theatre practices.
In my construction I use the following criteria (axes):
1. Closure / Distance
Level of closure between the authors of the written text and the enacted
text: two or more different people or one and the same person.
2. Text / No text
Level of accomplishment of the written text: a play, literary work (stage
adaptation), scenario, improvisation.
3. Fictional / Documental
Level of fictionality /documentality, author’s invention or real story.
There are many varieties and combinations, but I shall discuss only several
cases that I have arranged according to their historical appearance (more or
less) and for every case I will try to give some explicit well-known or very
actual example from the world and Bulgarian theatre practice.
The Tespis’s Case10
I have named the first case The Tespis’s Case, when the actor presents a
text, written by himself. Here the level of closure between the playwright and
the performer is high. Usually the text is fixed, but gives a lot of opportunities
for improvisation and adds for the performer. The possibilities for fictionality
or telling autobiographic stories in this case both of the written text and the
performance text depends on the will of the creator. Vivid examples are Kamen
Donev’s, Zdrava Kamenova’s and Iva Todorova’s author’s performances11.
10 Thespis (fl. 6th century BC) of Icaria (Dionysos, Greece) according to certain sources and
especially Aristotle was the first person ever to appear on stage as an actor playing a character
in a play he has written himself.
11 „Възгледите на един учител за народното творчество“ (The Views of a Teacher of Folk
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1. Nice to Meet You, I’m Iva! by Iva Todorova,
Theatre 199, 2018, Ikar 2019 for best actress
and for drama text

2. Home for Sheep and Dreams by
Zdrava Kamenova, director Gergana
Dimitrova, 2018

Presentation of stage adaptation of a literary work
The next case is Presentation of stage adaptation of a literary work. I place
it as a second one, because I think that historically, after antiquity, already in
the Middle Ages the performing of holly texts in liturgies and mysteries go
into this category of texts not intentionally written for stage but adapted and
shown to the audiences. Here the initial distance between the text and the
performer usually is big as far as it has to be adapted meanwhile in a way to
be performed. The extent of fictionality is also relative. Are the stories about
Christ true? Did they happen?
Explicit example for this category are the stage adaptations of Dostoevsky, who never wrote a play, but was largely performed in theatre.
By the way here the possibility the writer to make a stage version of his
novel or story is great. On the axe of documentality I will just mention
that Dostoevsky’s novels usually are based on true stories that he picked
from criminal files. Tolstoy's novels, that are staged, also have great historical background. Nice example for this type of relation between
written and performance text from the recent Bulgarian theatre practice is
Chamkoria by Milen Ruskov in the interpretation of Zahari Baharov.
Improvisation after scenario
The third case that historically in the European culture could be bound
with commedia dell’arte is the Improvisation after scenario. Here it is difficult
to define the closure or distance between the role and the performer. I talk
much more about the masked Zanni, rather than about the Inamorati (lovers),
Creativity), Kamen Donev; „Овце и сънища“ (Sheep and Dreams), Zdrava Kamenova; „Приятно ми е, Ива“ (Nice to Meet You, I’m Iva), Iva Todorova. Awarded with Ikar 2019 for acting.
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3. Zahari Baharov, Chamkoria after Milen Ruskov, director Yavor Gardev, Theatre 199, 2017

who pronounce already written texts12. There is only scenario, or just a topic
for improvisation and often in this case topical social and political problems
from real life are discussed from rather conventional and fictional characters.
Further in 20th and 21st centuries there are many examples for using improvisations in theatre, which pertains to text refusal towards spontaneous
creative act following the comic traditions on one hand or much more dramatic, sacred ones, coming from Artaud’s ideas via Grotowski on the other,
which proclaim the presence of the live ‘naked’ actor, ecstatically expressing
himself in front of the eyes of the spectators.
May be here I will mention the so called Verbatim theatre that recently
became popular, where the actors are telling their own stories by improvisation
during the rehearsal process as a kind of exhibitionistic act.
12 Zanni, stock servant character in the Italian improvisation theatre, known as commedia
dell’arte. Encyclopaedia Britannica. Available at https://www.britannica.com/art/zanni [accessed
17.06.2019]. See also Henke, Robert. Performance and Literature in the commedia dell’arte.
Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
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4. The Constant Prince after Pedro
Calderón de la Barca and Juliusz
Słowacki, director Jerzy Grotowski. Laboratory Theatre of 13 Rows,
Wroclaw, Ryszard Cieślak, 1965

5. Studio for documentary theatre Vox Populi
verbatim theatre, Good-bye Johan
Rice, director Neda Sokolovska, Theatre
Azaryan, 6.04.2019

To write on the actor’s back
One very specific case is, I would name it, To write on the actor’s back.
Here the vivid example is the Renaissance theatre of Shakespeare, later Moliere, etc. In the Bulgarian theatre the work in theatre of Yordan Yovkov or of
Valeri Petrov in Theatre, My Love, for example, are also such cases. Shortly
to say we talk about the situation when there is a troupe and a playwright of
this troupe who writes the play according to the available capacities. Here the
effort to get closer to the nature, the amploa, etc., of the performers, usually
the star-actors, is to a great extent from the part of the playwright.
Documentary theatre
Interesting case is the one when historical figure has to be depicted in a
performance. During socialism there were many attempts to incarnate the party
leader on the stage. Then the enormous efforts were from all sides – playwright,
actor, director, especially make-up artist.
Recently rather popular became the documentary theatre or the theatre of
the fact13, when a real story is shown on the stage.
13 In narrow sense the emergence of ‘theatre of the fact’ stems from the 1960s in Germany as a
reaction against the atrocities of Nazism, that should not be forgotten. Patrick O’Connor in 1967
comments on this trendy for the time theatre form. It is considered that in the modern sense the
first examples of such type of theatre appeared in post-revolutionary Russia, during the early 20s
of the 20th century in the form of agit-prop theatre, propagating the new communist and socialist
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6. Albena by Yordan Yovkov, director N. O. Massalitnov, National Theatre, 1929

The last two cases I will mention were may be the most popular in modern
times, as well as today.
Faithful to the text of the playwright vs. Fight for authorship
The first one is when there is a play (drama text) and the performer has to
be faithful to the text of the playwright. In this direction were the attempts of
Stanislavski and of the so called realistic theatre.
The other one is to have a play, but to oppose it, to make one’s own interpretation of it. In fact here we talk about the modern and postmodern director’s
ideas by playing short sketches, revues, showing and reading leaflets, newspapers, speeches, etc.
They were usually performed in an apparently impromptu manner at street corners before political
meetings, at factory gates before or after work, etc. In the late 20s and 30s these avant-garde
forms were tamed into different genres of the so called theatre of the ‘Socialist realism’, but they
influenced the emergency of ‘Living Newspaper’ theatre in the United States, which first appeared
in the frame of Federal Theatre Project during the Big Depression (1935–1939). In that period
several performances, based on newspaper reports about current political events, were staged
in New York. After the Second World War already in the 1960s such type of ‘theatre of the fact’,
where the plot is constructed on documented facts in newspapers, official reports, transcripts of
trials, records, films, etc., started to be associated with the names of the German playwrights
Rolf Hochhuth, Peter Weiss, Heinar Kipphardt and others. Spassova-Dikova, Joanna. Театърът
на факта [Teatarat na fakta] – Театър [Teatar], 2010, No 7–9, 16–20.
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7. Leipzig 1933 by L. Kompaneets, L. Kromfeld (Stefan Savov in the role of Dimitrov),
director Boris Babochkin, Stefan Surchadzhiev, National Theatre, 1951

theatre where there is a serious fight for authorship. On one hand the director
opposes the playwright, usually reducing the text or reversing the parts (Boyko
Bogdanov, Alexander Morfov, Stefan Moskov and others). It is even possible
sometimes completely to abolish the text, turning it to silent body scenes (Lilia
Abadjieva, Diana Dobreva and others). On the other hand in many cases this
opens new possibilities for the actors who improvise, opposing both to the
playwright and the directors’ interpretations.
In both cases there are attempts to cover the gap between the drama text
and the performance text either by trying to go into it or by dragging it towards yourself.
I am not pretending that I have exhausted the topic, as far as there is an
enormous amount of possibilities and hybrids of the different mentioned above
cases. Usually they are not in a pure form, but interweave. The final word is
of the spectator, who accomplishes the presented images on the stage in one
common notion of the enacted person by the actor.
I will finish with the words of Eugenio Barba: “The more the performance
gives the spectator the experience of an experience, the more it must also guide
his attention in the complexity of the actions which are taking place, so that he
does not lose his sense of direction, his sense of the past and future – that is,
the story, not as anecdote, but as the ‘historical time’ of the performance. All
the principles which make it possible to direct the spectator’s attention can be
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8. A Midsummer Night’s Dream, after W. Shakespeare, dir. Alexander Morfov, National
Theatre, 1995, Archive of the National Theatre Ivan Vasov

9. Svekarva (Mother in Law) after Anton Strashimirov, director Boiko Bogdanov,
Malak gradski teatar Zad kanala, 1996
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10. Macbeth after W. Shakespeare, director Diana Dobreva, Rodopski dramatichen theatre, 2007

drawn from the life of the performance (from the actions which are at work):
the interweaving by means of concatenation and the interweaving by means of
simultaneity. To create the life of a performance does not mean only to interweave its actions and tensions, but also to direct the spectator’s attention, his
rhythms, to induce tensions in him without trying to impose an interpretation”14.
In any case the important point is how a new world is created, reaching its
integrity and how it influences, touches, moves the audiences, leaving traces
for an unforgettable experience.
Literature Cited
Barba, Eugenio. A Dictionary of Theatre Anthropology: The Secret Art of
the Performer. Routledge, 1999.
Dort, Bernard. Le Monde du dimanche, 12 October 1980.
Elam, Keir. Much Ado About Doing Things with Words (and other Means):
Some Problems in Pragmatics of Theatre and Drama. In: Performing Texts.
Philadelphia, University of Pensilvania Press, 1988.
Henke, Robert. Performance and Literature in the commedia dell’arte.
Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
Pavis, Patris. Речник на театъра [Rechnik na teatara]. Sofia, 2002.
14 Barba, Eugenio. Dramaturgy. Actions at Work. In: A Dictionary of Theatre Anthropology:
The Secret Art of the Performer. Routledge, 1999, 70.

36

Spassova-Dikova, Joanna. Театърът на факта. [Teatarat na fakta] – Театър
[Teatar], 2010, No 7–9, 16–20.
States, Bert. Great Reckonings in Little Rooms. On Phenomenology of
Theater. University of California Press, 1985.
States, Bert. The Actor’s Presence. Three Phenomenal Modes. In: Zarrilli,
Phillip (ed.). Acting (Re) Considered. Theories and Practices. Routledge,
London and New York, 1995, 22–42.
Сто години български театър [Sto godini balgarski teatar]. Sofia, 1956.

Internet Sources
Encyclopaedia Britannica. Acting. Available at: https://www.britannica.com/
search?query=acting [accessed 17.06.2019].
Encyclopaedia Britannica. Zanni. Available at: https://www.britannica.com/
art/zanni [accessed 17.06.2019].
Online Etymology Dictionary. Text. Available at: https://www.etymonline.
com/search?q=text [accessed 17.06.2019].

ОТ ТЕКСТ КЪМ ОБРАЗ В АКТЬОРСКОТО ИЗКУСТВО
Йоанна Спасова-Дикова
Резюме: Предложеният текст е част от по-голямо изследване на актьорското
изкуство и на основните актьорски системи на ХХ век на Гордън Крейг,
Константин Станиславски, Всеволод Мейерхолд, Михаил Чехов, Бертолт
Брехт, Йежи Гротовски, Питър Брук и др. Основният акцент е поставен върху
прехода от драматургичния текст към актьорския образ на сцената. Често
се приема, че творбата на актьора се състои в представяне на персонажите
в пиесата „максимално достоверно“. Задачата на актьора обаче далеч не е
да демонстрира драматургичния текст или сценарий. Във всички случаи
изпълнителят е повече от „празен съд, чакащ да бъде изпълнен с илокутивното
вино на драматурга“ (Кейр Елам). Презентацията се фокусира върху различни
модели на взаимоотношения актьор – роля в процеса на изграждане на образа,
на базата на конкретни примери от европейските, както и от българските
театрални практики.
Ключови думи: текст, образ, актьорско изкуство, театър, модели, режисьорски
системи, представление.
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TRANSFORMATION OF TRADITIONAL THEATER
INSTRUMENTS IN THE DIGITAL AGE: EXAMPLES
OF PRACTICES IN TURKISH THEATER
Senem Cevher1
Abstract: One of the most important technological developments in the 20th
century undoubtedly was the spread of digital phenomena all around the world
like an epidemic, since “the internet technology” has become a tool being used
by everyone with its customization as of the 1990s, which also changed and transformed the individual, mass and organizational actions in several communities
across the world. Nowadays the techniques of the Traditional Turkish Theatre are
rarely used in their original way but it’s possible to find examples by looking at
the modern theatre and taking the technology used there into account. The article
deals with the specifics of contemporary Turkish theatre that uses some of the
techniques of the Traditional Turkish Theatre.
Keywords: transformation, digitalization, Meddah, Turkish theatre, Karagöz

It is possible to branch the Turkish theatre into two main categories when
we inspect its journey into modern day. The first, called “Traditional Turkish Theatre”, includes “the country theatre custom” and the “public theatre
custom”. Most of the plays which are a part of the country theatre custom
are old and ritualistic works. On the other hand; Meddah, Ortaoyunu, Kukla
and Karagöz are a part of the public theatre custom. The second category
is called Turkish Theatre, Under the Influence of the Western Theatre;
Tanzimat ve Istibdat Theatre (1839–1908), Meşrutiyet Theatre (1908–1923),
Cumhuriyet Theatre (1923–1982). The author of Turkish Theatre History
from the beginning to 19832, Metin And, asks the question “Is there really a
Turkish Theatre?” while he defines drama according to the Ancient Greek
drama and points out that the Western theatre always stemmed from that
source. When we take this categorization into account, unfortunately it’s hard
1 Dr Senem Cevher is a Professor at Dogus University, Istanbul. She studied at 9 Eylul University,
Fine Arts Faculty, Theatre Department in the PhD Programme and at NATFA, Sofia. She directed plays at private theatre companies, Municipality Theatre and National Theatre in Turkey.
She translated Yeton Neziray, Edward Bond, Stefan Capaliku, Visar Kruşa, Cevdet Bayray, Ilir
Cotsay, Neda Nejdana,Olexandr Viter and Thornton Wilder’s texts into Turkish, published by
Mitos Boyut Yayınlari in Turkey. E-mail: senemcevher@gmail.com
2 And, Metin. Baslangicindan 1983’e Turk TiyatroTarihi. İstanbul, 2014, 8.
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to answer that question positively. Even though nowadays the techniques
of the Traditional Turkish Theatre are rarely used in their original way, it’s
possible to find examples by looking at the modern theatre and taking the
technology used there into account.
One of the most important technological developments in 20th century is
undoubtedly the spread of digital phenomena all around the world like an
epidemic. Thanks to its cumulative characteristics, “digital phenomenology”,
which has its own practicing areas especially as of mid to late 20th century,
has made a huge progress in our current era by pushing the limits of “human
perception”. In this context, since “the internet technology” has become a
tool being used by everyone with its customization as of 1990s, also changed
and transformed the individual, mass and organizational actions in several
communities across the world. As such, this has also showed itself as structural and formal transformations in the artistic fields, and it turned the art
of the twenty first century into an environment full of creations engaged
with technology.
Especially the possibility of multiple expression types provided by the
digital tools in terms of performing arts has provided great convenience for
the artists. But this convenience, which allows “over interpretations”, also
made the content analysis of the contemporary performing arts difficult for
the audience.
At the end of 19th century and the beginning of 20th century, there was a
need for transformation and change of the theatre and its tools, which had
previously been designated for only entertainment aesthetics, because of
the new quests (avant-garde) in terms of social functionality of the theatre.
However, as of the second quarter of the 20th century, the quests for innovative technology (unlike the theatre of the illusion) of German playwrights,
like Piscator and Brecht acting with Marxist paradigms made the theatre
an expensive object of the capitalist economy through the same methods
especially in the computer era. (There are surely different expression types
brought by the innovation of the mechanization in the theatre tradition for
thousand years into the conventional theatre. However, in this study, it is
intended to take the new stage atmospheres created especially by the digital/
computer technology into a frame.)
The movie technique used by Piscator on the theatre stage and several
electrical mechanisms were regarded as the first signs of “Theatre of the
Means” which has improved via the technological tools emerging at the
digital era and turning into a style/genre. Because, the involvement of film
and camera in the theatre contributed to the aesthetic of the conventional
theatre, which is something similar to spatial field perception created by
“digital tools”.
The innovations on the conventional theatre through digital era turned
the signs of the theatre from semantic anaphors into perceptional ones in
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terms of its relation with the audience as well as the unusual style. It has
been exercised with the aim of “provoking the perception” of the audiences
rather than presenting the meaning directly out of the “thing” played on the
stage via several technological tools (sound, light, decor, film) in terms of
the expression types. As such, the literary dramatic texts were not important
anymore; and the identity as writer-director has found a place in the theatre.
Like in the beginning…
As such, the necessity for radical transformation on the practice of written
dramatic texts in the theatre changed the acting style (into a style based on
performing) and frame stage/Italian Stage; and it forced to perform on the
areas surrounded by audiences allowing for a better interaction. This paved
the way for the emerging of a theatre concept which is academically new
but archaic in terms of theatrical form: Performance!
After summarizing the reflections of digital/computer technology on the
western theatre and Italian stages, now the reflections and the effects of the
digital era on Traditional Turkish Theatre, which is an example other than
western theatre, will be pointed out.
Based on the historical documents of China, some theatre historians claim
that the tradition of Turkish Theatre has a history of thousand years. On the
other hand, when it comes to institutionalized Traditional Turkish Theatre,
the sources we have date back to 15th and 16th century.
It is surely beyond doubt that the effect of Jews and the theatre culture
they brought from especially Spain (Andalusia) on the institutionalization
of Turkish theatre is profound.
Three main types of theatre can be regarded in terms of institutionalized
Traditional Turkish Theatre:
1. “Puppet” theatre, which can also be named “Shadow Play”, in other
words “Karagöz”, exists in almost all eastern theatre traditions (including
Indian, Egyptian, Indonesian, Chinese etc.).
2. “Meddah” (public storytelling) is another type in which only one person
tells different stories through imitation and mimics.
3. “OrtaOyunu” (light comedy) or “KolOyunu” is the same theatre form
as Karagöz in terms of its structure and stylistic, and the “characters” are
performed by the people as a stage form of Karagöz or Shadow Play.
Turkish Traditional Theatre would not have been able to develop and
flourish in any place other than Istanbul where it found rich characters,
events, themes, spectators, and puppeteers3. Although, the number of artists who perform Karagöz is almost non-existent, even in Istanbul. One of
the reasons of this, is the difficulty of performing it. Therefore, it might be
beneficial to look at the phases of Karagöz.
3 Oral, Ünver. Turkish Shadow Play Karagöz. Ankara, 2009, 14.
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1. Cleaning of the Skin
2. Rustiness
3. Drawing of the pre-designed picture on the skin
4. The cutting of the skin/design

5. First Carving with Nevregan
6. First Carving
7. Making the Eye Part of the Design
8. The Cleaning of the Burr
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9. Painting
10. Drawing the Lines
11. The Making of the Button
12. The Completed Design4

The effect of digital technology on Karagöz/Shadow Play came into existence in the content of the story canvas told in plays/shows/performing, just
like the effect on the Italian stage. In addition to this, it paved the way for
change and transformation on several “tools”, from decor to light, and on
other technical developments.
The use of technology in the digital era brought the new and creative forms
into existence. The new content and artistic forms paved the way for an interdisciplinary interaction and using different techniques together on the stage.
This can be exemplified through two plays which can be regarded as the
continuations of the Traditional Turkish Theatre. The first one is “Grimm
Brothers” written and directed by me and my colleague, the puppet designer
Cagri Yilmaz.
4 Pictures: Zeynep, Nilüfer. Özçörekçi, Göl. Gölgenin Renkleri. Ankara, 2008.
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“Grimm’s Fairy Tales” are known all over the world as the fairy tales written
by two German writers as the name we know “Grimm Brothers”. However,
the real writers of these Fairy Tales include one more person; who is never
introduced by the history writers; the sister of the Grimms’; Charlotte. In Kassel,
Germany the house where Grimms had lived has been turned into a museum
including the information about this woman hidden in the pages of Wikipedia.
The main goal when we started to write a children’s play on Grimm fairy
tales was to underline this little known woman figure; Charlotte. In our performance, Charlotte, Wilhelm and Jacob are siblings and they spend their
time telling stories to each other and creating out children plays from these
stories. In this play, audience meets different presentations of Hansel and
Gretel, Cinderella, Snow White and the Seven Dwarfs. Scenery is made by
video projection of manual cinema and also the audience meets with different
types of puppets during the performance.

13. “Grimms” written and directed by Senem Cevher and Cagri Yilmaz

However, in contemporary times, as all of the art forms are reuniting under
one huge concept of “performing arts”, we are more involved in using different techniques in theater of shadows, as well. Usage of overhead projectors,
projectors of different types or lighting equipment make it possible for various
materials to come under the objectives of the skills used in puppetry.
Manuel cinema is one of these techniques, as a way of changing the concept
of stage set-up, and emphasizing the acting skills of the actors on the stage.
It is close to animation, but still has the taste of being made manually, using
the archetypes of our art.
And the other Turkish Traditional Theatre part: “Meddah” (public storytelling) is another type in which only one person tells different stories through
imitation and mimics. Another example is the adaptation of Goethe’s Faust by
Uluc Esen. The actor is also the story teller in this solo play. The story tellers
are folk poets, poet-singers, travelling story-tellers and meddahs so the choice
of Uluc Esen can be categorized as “meddah”. Meddah, who tells stories
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14. Goethe’s “Faust” by Uluç Esen

through imitation and mimics, makes use of daily life events, fairytales, sagas
and legends for the stories. Meddah usually goes places like coffeehouses full
of people and tells the stories to people there. Traditionally, meddah sits on a
chair while performing and he always carries his stick and his handkerchief
with him. These accessories can help him to change the character and can be
used as different objects during the storytelling.
Because everyone has their own story after all. The choice of Uluc Esen in
this play can be categorized as “modern meddah”. But is that really a choice?
Or is it an obligation of the era? We have started to deracinate, and move away
from ourselves and from the nature. The storytellers have been replaced by
the TVs, radios, internet, Instagram and other social media applications. The
tradition of story-telling turned into a one-sided transfer during the modern
era. However, the telling should be two-way thing. Because the telling also
means having conversations. TV, internet or other applications only ‘transfers’ the story. Think about the story feature of Instagram: Even though it is a
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‘story’, it is not a ‘telling’; it just makes ‘transfers’. On the other hand, think
about the tradition of telling in Anatolia: There will be 3 apples at the end
of the story; one is for the teller, the other one is for the listener, and the last
one is for the story. Stories connect people to each other. But as the transfer
is one-sided and excluded the listeners/audiences, it turns into ‘something
neutral’, into ‘an object’.
South African Author Sir Laurens van der Post says: “The story was the
most precious thing for the indigenous people. They know we didn’t know
about it: that a nation, a culture or a civilization cannot survive without its
story. If you do not have your own story, then you do not have your own
world, as well.”
Literature Cited
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ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ТРАДИЦИОННИЯ ТЕАТРАЛЕН
ИНСТРУМЕНТАРИУМ В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА:
ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА НА ТУРСКИЯ ТЕАТЪР
Сенем Чевхер
Резюме: Едно от най-важните технологични постижения на ХХ век несъмнено е разпространението на дигиталния феномен по целия свят като
епидемия, тъй като „интернет технологията“ след 1990 г. се превърна в
индивидуализиран инструмент, използван от всички, и промени и трансформира индивида, масите и всички организирани действия в целия свят. В
днешно време техниките на традиционния турски театър рядко се използват
в оригиналния си вариант, но е възможно да се открият подобни примери
при гледането на постановки на съвременния театър и при взимането под
внимание на техниката, използвана там. Статията разглежда специфични
примери от съвременния турски театър, използващи някои от техниките на
традиционния турски театър.
Ключови думи: трансформация, дигитализация, меддах (разказвач), турски
театър, Карагьоз
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РИСУВАНИ АРХИТЕКТУРНИ АРТЕФАКТИ
ОТ XXI ВЕК
Румяна Секулова1
Абстракт: В статията се разглеждат изложбени прояви с артефакти на архитекти и дизайнери, експонирани в световни центрове за изкуство през 2015
г. Те потвърждават споделяната от авторите им и развита от изследователя
теза за значението на рисуваното изображение артефакт като изобразителен подход в представянето на концептуални схеми в проектирането и
творчеството – за визуализиране на философията на архитекта и духа на
времето, в което твори.
Ключови думи: рисунки, артефакти, архитектурно творчествo

Използваните от архитекти и дизайнери компютърни технологии в
проектирането са усвоени като масова практика в средата на XX век. Но с
рисуваните изображения, които са създадени ръчно и са изпълнени с художествени средства само с няколко линии, може да се визуализира идеята,
философията и емоцията на твореца. Рисунката остава преобладаващото
използвано средство в подготвителния и начален етап на проектирането,
а също и в конкретизацията от работната фаза. Значимото присъствие на
рисуването в творчеството на архитекта и дизайнера днес се отбелязва с
изложби и симпозиуми, организирани от престижни институции на професионалната общност.
През 2015 г. американският архитект постмодернист Майкъл Грейвс
показва в самостоятелната си изложба в Ню Йорк, озаглавена „Петдесет
години творческа дейност“, архитектурни и дизайнерски проекти, както
и скулптурни и живописни творби. Рисуваните артефакти на неговите
проекти разкриват творческото му верую за необходимостта от присъствие
на изкуството в живота на съвременния човек. Идейните архитектурни и
дизайнерски скици разкриват изобразителен подход в представянето на
концептуалните схеми при проектирането на постмодерната му визия за
света. В статия, озаглавена „Архитектурата и изгубеното изкуство на ри1 Roumyana Sekoulova holds a PhD in Visual Arts. She is an artist with solo exhibitions of
paintings and tapestry in Bulgaria, Austria, Denmark, Spain, Tunisia, Germany. Research areas:
visual and plastic arts, architecture, design, textile. She conducted academic courses on textile,
drawing and forming in architecture and design at the universities in Blagoevgrad, Plovdiv, Pernik.
Founder of Professor Sekul Krumov Endowment Art Centre. E-mail: rumi_sekulova@abv.bg
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сунката“, публикувана в списание „Ню Йорк Таймс“ през 2012 г., Грейвс2
се изповядва като застъпник на рисуването в архитектурната педагогика
и проектирането. За него рисуването означава усвоени пространствени
изобразителни принципи, които са превъплъщение на идеите му в определени форми. Рисунката е също така и начин за визуализация при
взаимоотношенията между възложителя и твореца архитект или дизайнер.
Симпозиумът, съпътстващ изложбата под мотото „Миналото като пролог“, поставя отново акцента върху значението на рисуването в професията на архитекта и дизайнера. Тезата, развита в доклада на другия
представител на легендарната група авангардни архитекти – Стивън Хол:
„Рисуването като мислене“, подчертава значението на ръчното рисувано
изображение като силен творчески инструмент за предаване на мисленето
на архитекта от 70-те и 80-те години на
ХХ век. Дефиницията на Майкъл Грейвс
за рисунката като „запис на откритието
в проектирането“3 е утвърдена в изложените в салоните на Американската
архитектурна лига в Ню Йорк негови
значими реализирани сгради, които са
показани с фотоси заедно с рисуваните
артефакти на проектите (фиг. 1, фиг. 2).
Друг представител на групата мо1. Майкъл Грейвс, рисунки от симпозиум
дернисти
,,Петима архитекти“ от Ню
„Миналото като пролог“, 2015
Йорк – Ричард Майер, излага от ноMichael Graves, drawing, symposium
ември 2014 г. до февруари 2015 г. свои
“Past as Prologue”, 2015

2. Стивън Хол, акварелен проект за Ванке център, Китай, 2006
Steven Holl, watercolor, Vanke Center, China, 2006

2 Graves, M. Architecture and the Lost Art of Drawing. – NY Times, 1 September 2012. Available
at: https://www.nytimes.com/2012/09/02/opinion/sunday/architecture-and-the-lost-art-of-drawing.
html [accessed 02.03.2019].
3 Graves. Architecture and the Lost Art of Drawing.
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артефакти, наречени ,,Колажи“, в Държавния музей на Санкт Петербург, които допълват архитектурните му творби
(фиг. 3). Търсенията в изпълнените с
колажни техники творби са лични опити, които визуализират духа на времето,
в което са създадени. Изображенията
съдържат многопластови смислови и
символни връзки. В създаваните от
Майер в продължение на петдесет години колажи е отразено мисленето му
на архитект. Полифоничните мотиви в
тях са вдъхновени от информационния
поток на съвремието ни и сътворяват
3. Ричард Майер, колаж, 2014
Richard Meier, collage, 2014
игрови ситуации за постмодерното общество, което признава деструкцията,
деестетизацията и детронирането на иконите в изкуството.
Творческо вдъхновение, ярки цветове и въображение присъстват в
изложбата от рисунки и скици артефакти на италианския дизайнер и архитект Гаетано Пеше, озаглавена ,,Бележки и скици от цял свят“ в галерия
„Янон“ в Милано (май 2015 г.). Показани са рисунки към девет негови
проекта, реализирани на различни места по света – културен център в
Женева, къща в Баия, бар в Япония, проект за изложението ,,Произведено
в Италия“ в Милано, проекти за Кувейт и Ню Йорк. Вдъхновението от
тези места е претворено в авторовата стилистика.
Рисунките и скиците на мебели за интериор, с които Гаетано Пеше
е известен в САЩ, Европа, Азия и Латинска Америка, потвърждават
визуално изповядваната от него теза за стила на модернизма: ,,Модернизмът е по-малко стил, отколкото метод за интегриране на настоящето
и подсказване на бъдещето, в което индивидуалността е запазена и се
почита“4. Неговите рисунки артефакти са показвани в световни музеи и
галерии – център „Помпиду“ в Париж, МоМА в Ню Йорк, „Виктория и
Албърт“ в Лондон, като автентични художествени творби. Те доказват,
че архитектът и дизайнер Пеше не поставя граници в изкуството на рисунката и в изкуството на архитектурното и дизайнерското проектиране.
Независимо в какъв жанр е представено творчеството му, то винаги е
отговор на потребностите на времето, в което авторът живее.
Подобно послание отправя и изложбата под името ,,Една галерия
на 40 години“ с колекция от рисунки с бележки, дело на международни
4 Didero, M. The Value of Imperfection. – Domus, 28 Аugust 2014, № 28. Available at: https://
www.domusweb.it/en/design/2014/08/28/il_tempo_della_diversita.html [accessed 02.03.2019].
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архитекти и дизайнери, които са излагали
през годините в галерия „Янон“ в Милано.
Организирана от Отдела по архитектура на
Миланската политехника през 2015 г., тя
включва архитектите Джио Понти, Марио
Бота, Алдо Роси (фиг. 4), Алваро Сиза, Еторе Сотсас, Мендини, Грегорети, Де Лучи и
др. Показаните в нея рисувани артефакти
допълват значимо съвременното разбиране
за присъствието им в творческата и проектантската дейност на творците.
Рисунки артефакти, които представят
мисловното визуализиране в архитектурното проектиране и обучение, присъстват
Алдо Роси, проект за гробищен
в ретроспективната изложба ,,Модулор“ на 4.парк,
Модена, 1972
Льо Корбюзие, организирана по повод петде- Aldo Rossi, cemetery project,
сет години от смъртта му в център „Помпиду“ Modena, 1972
в Париж през 2015 г. Фондация „Корбюзие“
показва на зрителите над 300 артефакта от живописта, скулптурата и архитектурната му дейност с рисунки, чертежи, модели, снимки и документи
(фиг. 5). Изложбата утвърждава значимата творческа мисъл на хуманиста
Корбюзие, създала хармоничната система за мащабиране, където човешката фигура е модул, универсално приложим в архитектурата и механиката. Петдесетте изследователски рисунки в изложбата са изпълнени с
математически изчисления на геометрични прогресии от изобразителната
система Модулор, която става регулаторен
инструмент и възприет мисловен стандарт
в съвременната архитектура.
Значимото присъствие на рисунката артефакт в творчеството на италианския архитект Франко Пурини може да се проследи в
изложбата „Франко Пурини и изкуството на
проектирането“ от 2015 г. Архитектурните и
дизайнерски проекти, изложени в салоните
на Casa dell’Architettura в Рим, представляват модернистични стилови търсения в
духа на т.нар. италиански „изобразителен
проект“, който има свое място в съвременното архитектурно проектиране. Експресивният изказ в архитектурните рисунки
5. Льо Корбюзие, рисунка
на Франко Пурини провокира дискусията
Модулор, 1950
сред професионалната гилдия за начините
Le Corbusier, drawing
Modulor, 1950
за изобразяване на архитектурата днес.
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„Вече 15 години!“ е името на изложбата в La Galerie d’Architecture в
Париж, април 2015 г, чиято годишнина се чества с експозиция от архитектурни проекти, създадени от сътрудници в галерията – ландшафтни
архитекти, дизайнери и фотографи. Уникатите артефакти представляват
тематична част от връзката на архитектурата с фотографията, киното и видео изкуствата. Интердисциплинарният съвременен начин за презентация
на архитектурния проект разширява значението на избора на средствата
за неговата цялостна визуализация, където рисунката изразява творческия
импулс на автора в първоначалния етап на проектирането.
С названието „Преоткриване на проектирането“ през 2015 г. в Берлин
се състои изложба „Сто арт обекта от школата Баухаус“. Портфолиото
на Паул Клее от 1924 г. с неговия „Педагогически бележник“ отразява
методиката на рисуването в обучението на съвременните архитекти и
дизайнери заедно с изложените рисунки на Василий Кандински и на
Мис ван дер Рое (с дизайн проекти от времето на преподаването му там),
както и много рисувани идейни скици за интериорни решения, плакати и
пощенски картички. Те са разположени сред оригиналните обекти: конзолния стол на Марсел Бройер, висящата лампа на Мариан Бранд и други
предмети, с които се отбелязва международният стил Баухаус в периодите
на неговото съществуване във Ваймар, Десау и Берлин от 1919 до 1933 г.
Отново през 2015 г. в салоните на Кралския институт на британските
архитекти (RIBA) в Лондон е показана ретроспективна изложба от артефакти на рисунки, акварели и модели от шотландския архитект, дизайнер
и живописец Чарлс Рени Макинтош, творил в периода от края на XIX

6. Чарлс Рени Макинтош, проект за „Къщата на хълма“, 1902
Charles Rennie Mackintosh, project for Hill House, 1902
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век до 20-те години на XX век. Рисуваните оригинални проекти са за
сградата на издателство „Херълд“ в Глазгоу, Шотландското училище,
вилата „Къщата на хълма“ (The Hill House) и са изпълнени в стил ар
нуво с туш (фиг. 6). Рисуваните артефакти, излагани още през 1900 г. в
изложба на виенския сецесион, включват множество спецификации на
детайлите, декорацията и обзавеждането.
В съвременната архитектурна и дизайнерска практика много професионалисти определят рисунката артефакт като визуализиран емоционален
и творчески израз на идеите си. Отразените тук прояви на световната
гилдия архитекти и дизайнери само от 2015 г. потвърждават значимото
място, което се отдава на изображението артефакт в творчеството им във
времето на компютризираната визия за света на XXI век.
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DRAWINGS OF ARCHITECTURAL ARTIFACTS
OF THE 21ST CENTURY
Roumyana Sekoulova
Summary: The article examines exhibitions of artifacts of architects and designers in 2015 in major world’s centres of art. They confirm the hypothesis of
the importance of painted images of artifacts, shared by authors and developed
by theresearcher. Painted images of artifacts are used as a pictorial method in
presenting the conceptual schemes in architecture to visualize designers and
architect’s philosophy and the spirit of their time.
Keywords: drawing, artifacts, architectural art
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МОТИВИ • МОДЕЛИ • ЕСКИЗИ

ПОДОВИТЕ МОЗАЙКИ В АПАРТАМЕНТНИ СГРАДИ
В СОФИЯ ОТ МЕЖДУВОЕННИЯ ПЕРИОД КАТО
ЕЛЕМЕНТ НА ИНТЕРИОРНИЯ ДИЗАЙН

Васил Макаринов1
Абстракт: Докладът представя примери от подови мозайки във фоайета
и стълбища на междувоенни жилищни сгради в София (най-често апартаментни сгради) като важен елемент от интериорния дизайн и прави опит за
класифицирането им. Често пъти мозайките указват годината на построяване
или наименованието на сградата (имат информативна стойност), понякога
следват прости геометрични модели, повтарящи се многократно (което е
обусловено от масовизирането на жилищното строителство в столицата в
периода между световните войни), а в други случаи могат да бъдат разгледани
в качеството им на декоративно изкуство с високи художествени стойности.
Винаги обаче тези мозайки следват стилистиката на архитектурния проект,
отговарят и на духа на времето, на идеите и концепциите, с които архитектурата на Модерното движение от времето след Първата световна война е
из основи пропита.
Ключови думи: архитектура, дизайн, интериор, мозайка

Годините след Балканските и Първата световна война са белязани,
от една страна, от бързите темпове на нарастване на градското население, а от друга – в архитектурно отношение, от навлизането на вече
консолидиралите се в Европа архитектурни стилове. Тъй като до 1943 г.
в България не се изучава архитектура2, бъдещите архитекти пътуват до
Германия, Австрия, Франция, Италия и др. При завръщането си те носят
онова, което са попили от културата на Виена, Берлин, Мюнхен, Париж –
места, в които съжителстват както с големите имена в архитектурата и
значимите строежи на своето време, така и с живописта с всички „-изми“,
които историята на изкуството познава.
1 Vassil Makarinov is an art historian; he studied at NBU. He has been systematically studying
history of architecture of the Modern Movement in Bulgaria since 2014 as part of Bulgarian
Modernist Architecture Foundation (teamed up with Teodor Karakolev).
2 През 1942 г. е създадена Държавната политехника, а специалността „Архитектура“ е
открита през 1943 г. към Строително-архитектурния факултет.
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Обхват на изследването
Статията предлага класификация и анализ на най-ярките проявления
на интериорния дизайн, разгърнат при циментовите подови мозайки в
жилищните сгради в София. Откриваме ги главно след втората половина на 1930-те, но интерес представляват и по-ранните образци. Като
горна граница на разглеждания период тук е поставен краят на Втората
световна война с уговорката, че проявления на анализираната стилистика се наблюдават и до 1948 г. – до забраната на частната архитектурна
практика от социалистическата власт, последвана от реорганизирането
на архитектурния живот.
Изследването е ограничено до апартаментните сгради като най-масови представители на архитектурата от периода в София – при тях се
наблюдава засилена употреба на циментови мозайки, което по-рядко
се среща при обществените сгради, където често се избират керамични
плочи или естествен камък. В същото време, поради тяхната численост,
от апартаментните сгради бихме могли да получим обективен поглед
към вариациите на художествени решения в интериорните мозайки.
За да се избегнат разночетения относно предмета на изследване,
ще предложим терминологично обяснение на употребата на думата
„мозайка“. Речникът на БАН3 посочва две значения: 1) „Художествено
изображение от плътно подредени едно до друго разноцветни късчета
от някакъв материал (стъкло, камък, дърво, метал и др.)“; и 2) „Настилка от циментов разтвор и едноцветни или разноцветни каменни или
мраморни късчета“. Тук ще се спрем върху мозайките според второто
значение. Основната разлика е технологична – при първия тип късчетата
са подредени стриктно, докато във втория случай се работи с отделни
хомогенни като състав и текстура повърхности. Литературата на английски и на италиански език използва термина terrazzo, за да отграничи
мозайките според второто значение. В българската литература по история
на архитектурата и на строителните материали такъв термин фигурира
много рядко, терминологично разграничение не се прави4. За удобство
в следващите редове ще ги наричаме мозайка.

3 Вж. Речник на българския език. Институт за български език при Българската академия
на науките [Rechnik na balgarskiya ezik. Institut za balgarski ezik pri Balgarskata akademiya
na naukite]. Available at: http://ibl.bas.bg/rbe/ [accessed 10.02.2019].
4 Малкото източници, които използват превод на термина terrazzo, не дават яснота дори за
начина му на изписване. При Георги Помаков (вж. Pomakov, Georgi. Мозайки, облицовки,
настилки [Mozayki, oblitsovki, nastilki]. Sofia, 1958) терминът се среща изписан както като
„терацо“, така и като „терраццо“, но на повечето места в изданието се използва „мозайка“
като еквивалентно понятие.
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История и технология на мозайките
Мозайките изработени под формата на смес от камъчета5 и спояващ
материал, произхождат от XVIII век. Техният предшественик е т.нар.
pavimento alla Veneziana, познат у нас като „венецианска мозайка“ –
парчета мрамор и хоросан за свързваща смес. Този метод на направа на
подове може да бъде намерен и в Античността – при „преработването“
на отпадъци от камъни, споявани с вар.
В модерните времена апогеят на мозайките се обуславя от навлизането
на електрическите шлайфащи машини и от използването на делителите за
площите с различен цвят. Това води до намаляване на производствената
цена, като позволява разнообразие на цветови и геометрични решения6.
Технологията изисква мозаечни камъчета от гранит, базалт, диорит,
лабрадорит и др. със свързващо вещество (цимент) и оксидни бои7. Цветът се задава както с подбор на камъчетата, така и с добавяне на боя в
свързващата смес8. При сивото, поради естествения цвят на цимента, не
се прибавя боя. Положената мозайка се шлифова ръчно или с шлифовъчна
машина. Резултатът е „онази идеална гладка повърхност, осигуряваща
хигиенични и художествени изисквания на мозайката“9.
Мозайки в жилищни сгради в София
1. Класификация
Необходимо е да въведем класификация на мозайките по отношение
на дизайна. Ще ги разгледаме в четири групи: 1) отделни елементи; 2) с
повтарящи се мотиви; 3) с информативен смисъл; 4) с художествена стойност. Разделението не е стриктно и в рамките на интериорното решение
на една сграда може да се наблюдава повече от един от тези типове и/
или преплитането им.
2. Цветове
Поради природата и естествените свойства на материала, с който се
работи (цимент), най-често срещано е сивото. То се използва като основа и фон при различни художествени решения – геометрични елементи,
изписване на текст или обрамчване – най-често изпълнени с черна мо5 В класическата терминология, използвана при технологията на монументалните изкуства „камъчетата“, чрез които се изпълнява мозайката, се наричат „тесери“. Поради
необходимостта от максимална коректност спрямо индивидуалността на двете техники в
настоящия текст ще бъде използван терминът „мозаечни камъчета“.
6 За цените на изработване и за предлаганите модели мозайки през 1920-те сведение дава
Modern Mosaic and Terrazzo Floors. L. Del Turco and Bros., 1924.
7 Pomakov. Мозайки, облицовки, настилки, 17.
8 Pomakov. Мозайки, облицовки, настилки, 18.
9 Pomakov. Мозайки, облицовки, настилки, 23.
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зайка. Среща се нерядко и бяло, а също и червено, понякога и жълто, а в
изключително ограничени случаи – и други цветове.
Освен черното, което добре контрастира на сивата основа, червеното
изпъква с честата си употреба. Това вероятно има своите многостранни
причини, които в следващите редове ще се опитаме да обясним.
Като първа отправна точка за употреба на червеното ще се обърнем към
типографията. Макар да става дума за напълно различни техника, медия и
материали, мозайката има смислово сходство с типографията по отношение
на цветовете. Ако приемем бялото като основа (хартията), а черното като
допълнителен цвят (текстът), лесно ще направим връзката. При мозайката
за основа може да бъде прието сивото. Черното най-често се употребява
като допълнение – за изписване на текст, година, медальон, обрамчване и пр.
В ранните прояви на типографската техника при манускриптите червеният
цвят често е употребяван за инициали, за орнаменти из текста и други
графични знаци. По този начин акцентът върху белия лист на тези художествени елементи се засилва и те се отделят от шрифта с еднаква разредка.

1. Фрагмент от манускрипт, XIV в., Италия.
A fragment of a manuscript, 14th century, Italy
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Също важна отправна точка, отнасяща се към типографията, но от
първата половина на XX век, е дизайнът на типографските изпълнения – програми, плакати и др. материали, свързани с школата Баухаус,
но съвсем не само изчерпващи се в контекста на знаменитото училище.
За важността на дизайна в създадената от Валтер Гропиус школа подсказват факти относно концепцията на преподаването, но може би за
тази дисциплина е значима появата на новия печат по дизайн на Оскар
Шлемер от 1922 г., с което се декларира обръщане на комуникационните материали на Баухаус10 към опростения и ясен дизайн, базиран на
простите геометрични форми. От 1920-те за печатните материали там са
възприети сан-серифните шрифтове, а текстовете често се изписват само
с малки букви. Черното и червеното са доминиращите цветове11. Тъй като
цветът е много важен за преподаването в Баухаус – Василий Кандински
и съмишлениците му отделят внимание на теоретизирането му – това е
обръщане към старите типографски практики (което от гледна точка на
концепцията през първите две години от съществуването на школата, с
акцент към занаятите, е обяснимо), но има и чисто практически аспект.
Червеното позволява добър контраст както с бялата основа/фон (хартията),
така и с черния текст. Чудесен пример за
приложението на това е корицата на един
каталог по дизайн на Херберт Байер от 1925
г.12, при който червеното се използва както
като цвят за изписване на текст, така и за
фон на изписан в черно текст.
България не е подмината от тенденциите
в типографския дизайн. Тук се издават плакати, по чийто дизайн работят художници
като Вера Лукова, Цанко Лавренов и др.,
корици на книжни издания с автори като
архитектите Иван Бояджиев (също и художник) и Асен Михайловски, а така също
и реклами. Интерес представлява проект
на Иван Ненов за реклама на Спестовното строително кооперативно сдружение
2. Корица на Наталог, Херберт
„Къща“ от 1934 г., изпълнен тъкмо в духа на
Байер, 1925
образците на знаменитата школа, с равнопCover of a catalogue by Herbert
оставена употреба на червеното и черното.
Bayer, 1925
10 Rössler, Patrick. Bauhaus Typography. 100 Works from the Collection of the Bauhaus-Archive
Berlin. VG Bild-Kunst. Bonn, 2017, 14.
11 Droste, Magdalena. Bauhaus. Taschen GmbH. Köln, 2019, 309.
12 Bayer, Herbert. Das Bauhaus in Dessau. Katalog der Muster. Bauhausdruck, 1925.
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3. Примери
Използвайки вече въведената класификация, ще направим анализ на употребата на
различни типове мозайки, ще
коментираме отделните цветови
решения, ще посочим и отделни
примери за такива реализации
в жилищни сгради в София от
междувоенния период.
Като пример за най-лесно възпроизводим елемент ще
разгледаме отделни орнаменти, най-често под формата
на розети. Те почти винаги са
дистанцирани от обемно-пространствените решения на интериора и не кореспондират с
архитектурния стил. В най-общия случай са богато орнаментирани розети с една или две
оси на симетрия.
3. Проект на Иван Ненов, реклама на СпестовПоказателен пример е коопеното строително кооперативно сдружение
ративният
жилищен дом „Улпия
„Къща“, 1934
Сердика“ (ул. „Ив. Денкоглу“
A project by Ivan Nenov, advertisement of the Savings Building Cooperative House “House”, 1934
№ 24) от 1932 г.13, където на
площадката на всеки етаж се
забелязва различен детайл под формата на розета, стилизирано цвете
или друго подобно изображение. Червеният цвят е употребен както за
запълване на очертани от черни контури площи, така и за самостоятелни
елементи. Макар да говорим за проява от началото на 1930-те, този тип
елемент може да бъде видян и в доста по-ранни примери още от предишните десетилетия, като в стилово отношение не се наблюдава почти
никаква промяна с течение на времето. Има изключения – стилизации,
каквито може да видим на площадките на стълбището в сградата на
Тевекелиев на бул. „Ал. Стамболийски“ № 49 (арх. В. Василев) от 1939 г.
Вторият тип мозайки са онези, съставени от повтарящи се елементи, опосредстващи възприемането на повърхността като растер.
Най-често са шахматни, с черни и бели квадрати, с каквито са покрити
обширните площадки в „Жилищен дом Е. С. Стоил Коцев“ (арх. Кирил
13 Информация за датировката е от надпис в мозайката след входната врата.
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4. Сграда на Тевекелиев, бул. „Ал. Стамболийски“ № 49 (арх. В. Василев), 1939
Tevekeliev’s building, 49 Al. Stamboliyski Blvd. (arch. V. Vassilev), 1939

Стойнов), 1935–1937 г., на ул. „Бенковски“ № 27. Разновидност са решенията, при които квадратите на шахматната мозайка са пресечени от
ивици с контрастен цвят. За пример ще посочим апартаментната сграда
на ул. „Граф Игнатиев“ № 7 (арх. Христо Берберов), 1934 г., при която в
по-голяма степен се наблюдава отношение към обемно-пространственото
решение заради паралелността с тръбния парапет и пропорционираното
артикулиране на правоъгълниците спрямо ширината на площите.
Разновидност на този тип са редуващите се ленти от цветове – най-често сиви и черни, с еднаква ширина, оформени по дължина на помещението.
Тук интерес представлява употребата на червения цвят. Червена мозайка в комбинация с черни контурни линии може да бъде използвана
и като образуваща отделни контрастиращи повърхности. Такива имаме
при мозайките в апартаментната сграда на ъгъла на ул. „Трапезица“ и ул.
„Г. Вашингтон“ (арх. Мария Сапарева14), 1935 г. Стълбищните площадки
са решени с редуване на експресионистични зигзагообразни червени и
сиви ивици, ограничени от черен контур.
14 Genova, Irina, Ljubinka Stoilova. Присъствия/Отсъствия. Художнички и архитектки в
модерното изкуство на България [Prisastviya/Otsastviya. Hudozhnichki i arhitektki v modernoto
izkustvo na Balgariya]. Sofia, 2009, 28.
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Сходно решение виждаме
и в апартаментната сграда на
Яко Аврамов Асса (арх. Христо
Бърнев и арх. Милчо Левиев),
1935 г., на ул. „Екзарх Йосиф“
№ 67, където червената ивица с
дебели черни контури създава
визуална препратка към тържествен червен килим по протежението на коридора.
Голяма група са мозайките
с информативна стойност,
указващи годината на завършване на сградата (в редки случаи
име на архитект или инвеститор)
или адреса. Тук информация в
естетически смисъл можем да
почерпим при анализ на шрифтовете. Особено през 1920-те и
в началото на 1930-те се употребяват често серифни шрифтове,
но с консолидирането на естетиката на модернизма, към края
на първата половина на 1930-те,
се забелязва засилена употреба
5. Апартаментна сграда на ъгъла на ул. „Трана сан-серифни букви и цифри.
пезица“ и ул. „Г. Вашингтон“ (арх. Мария
Значими изпълнения на
Сапарева ), 1935
шрифтове,
говорещи за дълApartment building on the corner of Trapezitsa and
G. Washington Streets (arch. Maria Sapareva), 1935
бокото разбиране на стила на
модернизма, най-често виждаме при изписването на годините на строеж, например след входа на
апартаментна сграда със собствено жилище на арх. В. Василев на бул.
„П. Евтимий“ № 28 (арх. В. Василев), 1935 г. Качествено изпълнение на
шрифт от същата година виждаме и пред вратата на апартаментна сграда
на ул. „Оборище“ № 89.
За изписване на текст с художествена стойност, препращащо донякъде и към експресионизма, можем да посочим апартаментна сграда от
1930-те с надпис „Кракра 22“, намираща се на същия адрес. С цялостно
оформление на надписа изненадва и кооперативната сграда „Св. София“
(1927–1929 г., арх. Лазар Парашкеванов), чието декоративно третиране
на фасадата е далеч от изразния език на модернизма, но изписването на
годината, името на сградата и архитекта – с начупен, силно геометризиран и разбира се, сан-серифен шрифт – заслужава да бъде отбелязано.
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Най-рядко срещани са цялостни интериорни решения
на мозайки с висока художествена стойност. Такива откриваме доста късно –
едва след средата на 1930-те.
Сред значимите изпълнения е апартаментната сграда
на ул. „Струмица“ № 1 (арх.
В. Василев), 1939 г. Макар и
съставен от различни разгледани по-горе елементи, дизайнът на мозайката реагира
осъзнато на архитектурните
6. Апартаментна сграда, ул. „Кракра“ № 22, 1930-те
проблеми на интериора, ясно
Apartment building, 22 Krakra Str., 1930s
отразимо при оформлението
на площадките пред вратите на жилищата. Както често се забелязва при
интериорните разработки на арх. Василев, преобладават експресивните
конкавни и конвексни форми. Тук ги откриваме в началото на стълбището, където ръбът е изпълнен с конкавна извивка, кореспондираща си
с извивката на парапета. Отговор на тези форми виждаме и в мозайката,
съставена от окръжност (ограничена с контур, запълнена поравно с черно и сиво) с център, общ с извивката на ъгъла, от която излизат няколко
линии – изпълнение, много силно повлияно от късното ар деко. Площадките пред входните врати на жилищата на етажите са с неправилна
форма, подчертана от дизайна – сходна черно-сива окръжност с контур
и декоративни геометризирани линии, създаващи хармонични сечения.
Пак в сграда на арх. В. Василев – на ул. „Ген. Гурко“ № 45
от 1939–1940 г. откриваме още
по-цялостно решение. Фоайето, решено на няколко нива и с
различни заходи, предразполага
богата разработка. Тук имаме
конвексна извивка с голям радиус, кръгъл отвор и наподобяваща футуристична скулптура
композиция с колона и отвор с
обтекаема форма. Макар да преобладават шахматните мозайки,
сграда на ул. „Струмица“
отделните акценти придават 7.№Апартаментна
1 (арх. В. Василев), 1939 г.
силен индивидуален характер. Apartment building, 1 Strumitsa Str. (arch. V.
Конвексната извивка с голям Vassilev), 1939
60

радиус е повторена от извитите черно-бели ивици, които кореспондират
със скулптурната композиция и насочват погледа през кръглия отвор
към по-силно осветеното от дневна светлина стълбище. Стълбищните
площадки с неправилна форма с конкавно извит ъгъл също са решени
като „отговор“ на кръглия отвор. Обрамчени с две успоредни линии, с
бялата мозайка са изобразени два пресичащи се кръга – плътен в черно,
и окръжност от черна рамка.

8. Апартаментна сграда на ул. „Гурко“ № 45 (арх. В. Василев), 1939–1940
Apartment building, 45 Gurko Str. (arch. V. Vassilev), 1939–1940

Сходно решение намираме в апартаментната сграда на ул. „Гладстон“
№ 27, проектирана отново от арх. В. Василев и завършена през 1943 г.15
В решението на първата междуетажна площадка виждаме геометрични
фигури – наглед доста по-прости и семпли от разработените на ул. „Гурко“. Но именно тази простота, даваща яснота на формите, е онова, което
издига подобно решение на интериорния дизайн до статут на изкуство. В
бялата основа, насечена от мрежа от ортогонално пресичащи се линии и
прекъсната от три дебели успоредни линии, са разположени пресичащи
се кръг и квадрат в черно.
15 Makarinov, Vassil, Teodor Кarakolev. Български архитектурен модернизъм. Образци от
1920-те, 1930-те и 1940-те години [Bulgarian Modernist Architecture. Examples from 1920s,
1930s, 1940s]. Sofia, 2017.
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Цялата композиция насочва
към идеите на модерното изкуство и концепциите на фокусирания към геометричните
форми с ограничена употреба
на цветове (само сиво и черно) супрематизъм. Веднага се
сещаме за Казимир Малевич
и неговите „Черен квадрат“ и
„Черен кръг“ (1915 г.) или дори
за някои от по-сложните му
композиции, отново опиращи
се на абстрактната геометрия,
Апартаментна сграда на ул. „Гладстон“
имаща задачата да извикат чис- 9.
№ 27 (арх. В. Василев), 1943
тото артистично чувство. От Apartment building, 24 Gladstone Str. (arch.
своя страна преподаващият в Vasko Vassilev), 1943
Баухаус от 1922 г. Василий Кандински също се уповава на експресивността на отделните геометрични фигури, а за значението им дори и извън разглежданата от
него цветова теория в трактатите му (написани още преди постъпването му като преподавател в школата) свидетелстват разработки
на негови студенти като Гертруд Арнт през 1924 г.
Други въздействащи в своята цялост мозайки се намират в
апартамента на арх. Костадин Мумджиев в проектирания от него
жилищен дом „Райна Н. Пъдарева“ (ул. „Цар Самуил“ № 1) от 1934
г. Тук симетрията доминира, а композицията е от геометризирани
елементи, решени в повече цветове – референция към традиционните шевици. Това ни насочва и към друга страна на стилистичните
търсения на изкуствата от периода – към съществуващия паралелно
с разгледаните по-горе течения интерес
към националното/родното. Тук разглежданата мозайка е изпълнена не в
общите части на сградата, а в антрето
на жилището, което предполага по-интимния ѝ характер.

10. Гертруд Арнт, 1924 г.
Gertrud Arndt, 1924
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Заключение
Разгледаните примери, които все пак
не са всички възможни вариации, дават
яснота относно стиловото разнообразие
при разработването на мозаечни подове.
Наблюдават се изпълнения, при които
си личи стиловото единство между ар-

хитектура (интериор) и дизайн на мозайката, като естетическите
търсения са в духа на времето. Остава обаче отворен много сериозният въпрос за авторството на дизайна на мозайките – дали е дело
на архитекта, дали е самостоятелно решение на изпълнителя, или пък е
дело на художник – партньор на архитекта. Възможностите са много, а
отговор към момента все още не успяваме да дадем.
Тъй като въпросът за авторството е много важен за всяко произведение
на изкуството и дизайна, тази неяснота подсказва, че темата е комплексна, но и тепърва предстои да бъде проучвана. В проектите, излезли под
ръката на архитектите, фигурират много рядко зачатъци на идеята да
се постави на дадено място конкретно подово покритие. Такива има,
но рядко – например при къщата на Ангел Кантарджиев в София (бул.
„Цар Освободител“), чийто проект от Иван Васильов и Димитър Цолов
е публикуван през 1932 г. в сп. „Архитект“. Там, макар съвсем на ескизно ниво, забелязваме идеята за мозайката на площадката, изпълнена в
шахматни квадрати.
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TERRAZZO MOSAICS IN RESIDENTIAL BUILDINGS
FROM THE INTERWAR PERIOD IN SOFIA AS AN
ELEMENT OF THE INTERIOR DESIGN
Vassil Makarinov
Summary: The paper presents examples of floor mosaics in the foyers and stairways of interwar residential buildings in Sofia (mostly apartment buildings) as
an important element of interior design and attempts to classify them. Most often,
mosaics indicate the year of construction or the name of the building (informative value), sometimes they follow repeated simple geometric patterns (which
is conditioned by the mass construction of residential buildings in the capital in
the interwar period) and in other cases they could be considered as decorative
art of high artistic values. However, these mosaics always followed the stylistics
of the architectural project, they are consistent with the spirit of the time, the
ideas and concepts, infiltrating the architecture of the Modern Movement of the
time of the WWI.
Keywords: architecture, design, interior, terazzo

64

МОТИВИ • МОДЕЛИ • ЕСКИЗИ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА
СКАМПЕР (ЗОПИППП) В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Десислава Ангелова1
Абстракт: Тази статия разглежда експерименталното приложение на метода
СКАМПЕР (ЗОПИППП) в процеса на обучение на студентите в специалност
„Инженерен дизайн“. Методът СКАМПЕР (ЗОПИППП) принадлежи към
евристичните методи, които използват текстови и словесни техники за
стимулиране на творческото мислене. Експерименталното прилагане на
метода се осъществи в продължение на две последователни години в
лабораторните упражнения по дисциплината „Иновативен и стратегически
дизайн“ със студенти от магистърска степен на обучение. В статията са
изложени първоначалните условия, времевите и тематични ограничения
при провеждането на експеримента. Въз основа на получените резултати е
направен анализ на приложението на метода в учебния процес на студентите,
свързан със създаване на нови или подобряване на съществуващи продукти.
Ключови думи: дизайнерско образование, евристични методи, творческо
мислене

Въведение
Статията разглежда експерименталното приложение на метода СКАМПЕР в учебния процес на студентите от специалност „Инженерен дизайн“
към Факултета „Горска промишленост“ при Лесотехническия университет.
Методът СКАМПЕР (ЗОПИППП) спада към евристичните методи, при
които се използват текстови и словесни техники за съзнателното предизвикване на творческото мислене и развитието на нови идеи. Методът
спомага за създаването на нови изделия и процеси чрез прилагането на
разнообразни, а понякога и отдалечени идеи. Основава се на тезата, че
да мислиш творчески, означава не само способността да създаваш нови
неща, а и умението да предлагаш нови идеи чрез комбиниране, промяна
или прилагане на вече съществуващи такива.
1 Desislava Angelova is a Senior Asst. Prof. at the University of Forestry (2011), Sofia; Vice
Dean, Scientific and Research Activity, Faculty of Forest Industry (2016–2018). Co-editor of the
Innovations in Woodworking Industry and Engineering Design scientific j. (2017). Research areas:
history of interior and furniture; interior and furniture design, graphic design, design methodology.
Author of the following books: Interior Architecture (2015, textbook), The Chair at the Beginning
of the 21st Century (2015, (monograph). E-mail: d.angelova@ltu.bg
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В основата на метода са пет известни класически техники: еволюция,
синтез, революция, повторно прилагане и промяна на посоката. Техниката на еволюцията се основава на постепенното усъвършенстване. Чрез
техниката на синтеза две или повече съществуващи идеи се комбинират
в нова идея. При техниката „революция“ новата идея се оказва напълно
различна и променена в сравнение с предишните идеи. Техниката на повторното прилагане поглежда към нещо старо по нов начин. Много често
техниката „промяна на посоката“ се определя като творческо прозрение,
тъй като много творчески открития се появяват, когато виждането се промени на 180 градуса.
Същност на метода
Методът СКАМПЕР (ЗОПИППП) представлява контролен списък с
въпроси, спомагащи да се измислят промени, които да се приложат към
съществуващ продукт с цел да се създаде нов. Тези промени могат да се
използват или като директни предложения, или като отправна точка за
латерално (странично) мислене. Някои от въпросите, които се прилагат,
са предложени за първи път от Алекс Осбърн, пионер в творческото обучение2. По-късно те са подредени от Боб Еберли и доразвити от Майкъл
Михалко: замени нещо; комбинирай го с нещо друго; приспособи го;
измени/модифицирай го; приложи в друга употреба; премахни нещо;
промени/преобърни го.
Всяка буква от абревиатурата СКАМПЕР (SCAMPER) – ЗОПИППП
изисква извършването на определено действие чрез прилагане на набор
от контролни въпроси:
S
C
A
M
P
E
R

=
=
=
=
=
=
=

Substitute
Combine
Adapt
Modify/Magnify
Put to Other Uses
Eliminate
Rearrange/Reverse

=
=
=
=
=
=
=

Замени/Замести
Обедини
Приспособи
Измени
Приложи в друга употреба
Премахни
Преобърни/Промени порядъка

=
=
=
=
=
=
=

З
О
П
И
П
П
П

Всяко действие представлява отделна техника и при нужда може да
се използва за самостоятелна работа върху конкретен проблем, без да се
прилагат останалите.
Преди да се пристъпи към използване на метода СКАМПЕР, е необходимо да се определи проблемът, който искаме да решим, или идеята,
която искаме да разработим. Това може да бъде всичко, което искаме да
усъвършенстваме – продукт или процес. След определяне на проблема/
2 Michalko, Michael. Thinkertoys. A Handbook of Creative-Thinking Techniques. Berkeley,
2006, 72.
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идеята се пристъпва към задаване на въпроси към всяко действие, които
стимулират възникването на нови идеи3. Тези въпроси ни принуждават да
мислим различно за проблема и в крайна сметка спомагат за намиране на
новаторски решения. Методът може да се използва както индивидуално,
така и в група. Робърт Кюрдейл посочва като оптимален брой от 4 до 12
участващи и един, който да ръководи процеса4.
Хипотеза
Студентското творчество, респективно развитието на нови идеи, може
да се повиши чрез използване на евристичния метод СКАМПЕР. Не е задължително творчеството да включва откриването на нещо ново – по-скоро
то е развитието на нещо ново. Методът е основан на наблюдението, че във
всяко ново нещо може да се открие модифицирано старо.
Това проучване възнамерява да провери какъв е ефектът от използването
на метода върху творческия капацитет на студентите при самостоятелно
решаване на определени проблеми.
Задачи
Задачите, които се очертават, са:
• Да се проследи дали могат да се използват всички инструменти на
метода от студентите;
• Да се установи за какви изходни продукти може да се използва методът,
така че да се постигнат добри резултати от студентите;
• Да се установи кои от особеностите на метода са по-подходящи при
използване в лабораторни условия.
Методология
Основните методи, които се използват, са: запознаване на студентите със
същността на метода и възможностите за неговото приложение, ръководене
на процеса на приложение на метода СКАМПЕР в лабораторни условия,
наблюдение на процеса на прилагане на метода, анализ на начина на работа
и използване на инструментите на метода, интерпретиране на резултатите.
Приложението на метода е извършено в лабораторни условия, в упражненията по дисциплината „Иновативен и стратегически дизайн“ със
студенти от ОКС „Магистър“ , първи курс, в две поредни години. Процесът
на приложение на метода е ръководен персонално от автора на статията,
който запознава студентите със същността на метода и породените от
него особености, активно ръководи метода, като персонално наблюдава
3 Michalko, Michael. Cracking Creativity. The Secrets of Creative Genius. Berkeley, 1998,
95–100.; Michalko. Thinkertoys. A Handbook of Creative-Thinking..., 75–108.
4 Curedale, Robert. Design Thinking. Process & Methods Guide. Design Community College
Inc., 2016, 480–481.
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и анализира резултатите. За анализа на резултатите е използван личният
опит на автора.
След определяне на проблема се задават въпроси към всяко действие,
като се използва следната постановка:
Първо действие: Substitute – Замести (елементи, материали, места,
процеси, модели на действие, хора, идеи и дори емоции). Мисли се как
може да се замени част от проблема, продукта или процеса.
Възможни въпроси:
• Мога ли да заменя или променя някоя част от него?
• Мога ли да заменя хората, които участват?
• Мога ли да променя приетите правила?
• Мога ли да използвам други компоненти или материали?
• Мога ли да сменя една част с друга?
• Мога ли да променя моите чувства или отношение към това?
Насочващи думи: промяна, замяна, временно заместване, освобождаване, преименуване.
Второ действие: Combine – Обедини (смеси, обедини с други групи,
интегрирай).
Мисли се върху комбиниране на две или повече части от предмета или
проблема с цел създаване на принципно нов продукт (система). По-голямата
част от творческото мислене включва комбиниране на съществуващите
идеи, стоки и услуги, за да се създаде нещо съвсем ново.
Възможни въпроси:
• Какви идеи или части от тях може да се комбинират?
• Мога ли да комбинирам крайните цели на всяка част?
• Мога ли да комбинирам или да слея тази задача заедно с други обекти?
• Какво трябва да се комбинира, за да се увеличи възможността за
прилагане?
• Какви материали могат да се комбинират?
• Възможно ли е да се комбинират различни качества, за да се получи
това, което искаме?
Насочващи думи: присъединяване, сливане, смесване, комбиниране,
събиране в едно.
Трето действие: Adapt – Приспособи (смени, промени функция, използвай част от друг елемент).
Мисли се върху начина за приспособяване на съществуващите идеи към
нови употреби. Не трябва да се забравя, че всички нови идеи и решения
до известна степен са заимствани от съществуващи такива.
Възможни въпроси:
• Има ли нещо подобно, но с различна конотация?
• Има ли в миналото подобни случаи?
• Какво мога да копирам, да взема назаем?
• Кои идеи може да ми бъдат полезни?
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• Какви схеми могат да бъдат адаптирани към моите цели?
• В какво друго значение мога да си представя задачата си?
• Какви идеи от други области могат да се приложат?
Насочващи думи: адаптиране, намиране на алтернатива, модифициране, взимане назаем, прилагане, намиране на собствен стил, поставяне
в подходящия изглед, преразглеждане.
Четвърто действие: Modify/Magnify – Измени (увеличи или намали
мащаба, промени формата, промени характерните признаци).
Мисли се как може да се измени изходното условие. Промяната може
да увеличи крайната стойност или да даде нов поглед върху най-важните
компоненти.
Възможни въпроси:
• Какво може да се модифицира или измени?
• Какво може да бъде преувеличено или развито?
• Какво може да се направи по-горе, какво е по-голямо или по-силно?
• Какво може да се дублира?
• Мога ли да променя формата, цвета, повърхността, звука или миризмата?
• Възможно ли е да се получи допълнителна информация, или да се
намери допълнителна стойност?
Насочващи думи: увеличаване, добавяне, укрепване, разширяване,
размножаване, засилване, удължаване.
Пето действие: Put to other uses – Приложи (в друга употреба).
Мисли се за нова употреба или прилагане на съществуващи методи в
друг контекст. Често се случва една идея да бъде напълно приложима за
решаването на повече от един проблем.
Възможни въпроси:
• За какво още може да се използва?
• Може ли да се използва и от други хора, а не само от онези, за които
е предназначено?
• Има ли други начини да се приложи тази идея в сегашния ѝ вид?
• Възможно ли е да има и други начини на прилагане на тази идея в
модифицирана форма?
• Може ли да се кандидатства с тази идея и на други пазари или в други
области на производство?
Насочващи думи: използване, предоставяне, възползване, управляване,
манипулиране.
Шесто действие: Eliminate – Премахни (извади елементи, опрости,
намали до основната функционалност).
Мисли се върху това, което ще се случи, ако се елиминират или сведат
до минимум някои от елементите, концепциите или идеите. Чрез последователни рокади на идеи, предмети, действия постепенно се стеснява
обхватът на проблемите до един или повече от най-важните.
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Възможни въпроси:
• Как мога да опростя проблема/идеята?
• Кои части могат да бъдат отстранени, без да се нарушава контекстът?
• Какво е смешно или ненужно?
• Възможно ли е да се отървем от някои от правилата?
• Какви характеристики може да се редуцират или потиснат?
• Трябва ли да се раздели проблемът/идеята на няколко части?
Насочващи думи: унищожаване, ограничаване, премахване, минимизиране, съкращаване, опростяване.
Седмо действие: Rearrange (Reverse) – Преобърни (наопаки – от
вътре навън или от горе надолу).
Мисли се върху прилагане на идеята, проекта или схемата частично
или изцяло в различен или противоположен ред.
Възможни въпроси:
• Какъв ред би бил по-добър?
• Дали отделните компоненти трябва да се обърнат?
• Има ли някакви други модели или последователност от действия?
• Може ли да се промени причината и следствието?
• Може ли да се сменят положителните и отрицателните аспекти?
• Може ли проблемът да се завърти на 180 градуса?
• Какво ще стане, ако разгледаме проблема в обратен ред?
• Какво ще стане, ако направим точно обратното на планираното?
Насочващи думи: промяна на данните, движение в обратна последователност, обръщане на хода, пренареждане, реорганизиране, прегрупиране.
Изходни условия, времеви и тематични ограничения
Методът е проведен с общо 26 студенти – две групи от студенти от специалността „Инженерен дизайн“, ОКС „Магистър“ в две поредни години.
Всички (100%) от участващите студенти за първи път използват този
метод. Самостоятелно всеки студент има задачата да приложи метода
СКАМПЕР (ЗОПИППП) и в рамките на едно упражнение от три учебни
часа да покаже резултатите от него. Всеки студент самостоятелно избира
предмет, който да бъде отправна точка за преобразуване и усъвършенстване.
Всяка идея се документира чрез визуализация на образа и чрез използването на основни художествени средства за изобразяване на предмети
(скициране)5.
5 Chipev, Rangel. Методи за търсене на идеи при проектирането на дизайн, вдъхновен
от природата, и приложението им в обучението по дизайн [Metodi za tarsene na idei pri
proektiraneto na dizayn, vdahnoven ot prirodata, i prilozhenieto im v obuchenieto po dizayn]. In:
Проблеми и перспективи в развитието на съвременния дизайн и декоративно-приложите
изкуства. Том 2 [Problemi i perspektivi v razvitieto na savremenniya dizayn i dekorativnoprilozhnite izkustva. Vol. 2]. Sofia, 2013, 100–115.
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Резултати
По-голямата част от студентите избраха да визуализират идеите си
посредством скициране с моливи и маркери. Те успяха да приложат
всички действия за по-кратко от определеното време. По-малко от 20%
от студентите предпочетоха да използват компютърно визуализиране
посредством използване на различен софтуер, с което задачата беше
изпълнена в рамките на зададеното време.
В отговор на първата поставена задача: „Да се проследи дали могат
да се използват всички инструменти на метода от студентите“ се установи, че всички студенти, без изключение, успяха да приложат всички
действия и инструменти на метода, въпреки че го използват за първи път.
Втората поставена задача целеше да се установи за какви изходни
продукти може да се използва методът, така че да се постигнат добри
резултати от студентите. Близо 54% от студентите решиха да разработват
мебел като изходен продукт, на който да прилагат различните действия,
определени от метода СКАМПЕР (ЗОПИППП). Останалите 46% се спряха
на други предмети (свързани с учебната дейност, интериорни аксесоари
и др.). Този избор беше очакван, имайки предвид специалността на студентите – „Интериор и дизайн на мебели“.

1. Резултати от прилагането на метода СКАМПЕР от студентите от Лесотехническия
университет, София, личен архив на автора
Results of application of the SKAMPER method by the students of the University of Forestry,
Sofia, personal archive of the author

В отговор на третата поставена задача: „Да се установи кои от особеностите на метода са по-подходящи при използване в лабораторни
условия“ се установи, че се оформят два подхода на студентите при
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прилагане на метода. При първия подход има последователно прилагане
на всяка следваща трансформация върху предходната, а при втория подход – прилагане на всяко действие към изходния продукт. Независимо
от избрания подход при 39% от получените идеи се наблюдава промяна
във функцията на изходния предмет, докато при 61% се променя само
основната форма и формата на допълнителните елементи. При 26% от
резултатите студентите са достигнали до оригинални решения, които е
възможно да се разработят и да се детайлизират, като се вземат предвид
формообразуващите, технологичните, естетическите и други фактори6.
Заключение
Методът СКАМПЕР (ЗОПИППП) е предпоставка за развитието на
творчеството на студентите, на тяхната способност и умение да си представят или изобретят нещо ново, да боравят с идеи и възможности. Той
спомага за съзнателно създаване на нови изделия от студентите чрез
прилагането на разнообразни, а понякога и отдалечени идеи. Така процесът на възникване на определен нов продукт се ускорява значително
в сравнение с разчитането на случайни хрумвания.
Много от идеите могат да бъдат неприложими, но независимо от това,
с използването на този метод безспорно се развива творчеството, което
според Де Боно е „умение като много други, което всеки може да учи,
практикува и използва. Разбира се, не всеки е еднакво добър в него, но
всеки може да се стреми към подобряване на своята практика“7.
Ето защо, за да разкрие творческият потенциал на студентите, преподавателите трябва да ги насърчават както да прилагат различни методи за
творческо търсене, проучвания и анализ, така и непрекъснато да задават
различни въпроси и да се питат „Защо?“.
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EXPERIMENTAL APPLICATION OF THE
SKAMPER (ZOPIPPP) METHOD IN EDUCATIONAL
PROCESS
Desislava Angelova
Summary: This paper considers the experimental application of the SKAMPER
(ZOPIPPP) method in the learning process of students in Engineering Design.
The SKAMPER (ZOPIPPP) method belongs to heuristic methods that use textual
and verbal techniques to stimulate creative thinking. The method is applied in the
laboratory exercises in Innovative and Strategic Design discipline with students
from the master’s programme for two consecutive years. The initial conditions,
temporal and thematic limitations in conducting the experiment are propounded.
Based on the results, an analysis is made of the application of the method in the
learning process of students aimed at creating new and improving existing products.
Keywords: design education, heuristic methods, creative thinking
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МОТИВИ • МОДЕЛИ • ЕСКИЗИ

АЛЮЗИЯТА КАТО КРЕАТИВНА ТЕХНИКА
В АРХИТЕКТУРАТА ОТ КРАЯ НА ХХ И
НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК
Веселина Пеневска1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: Статията анализира една от креативните техники за генериране
на иновативни идеи, използвана от архитектите в края на ХX и началото на
ХXI век. Наред с техниките копиране и асоциация, които заимстват и интерпретират готови модели, тя открива нова перспектива във формообразуването,
предпоставяйки използването на въображаеми прототипи без еквивалент
във всекидневието и историята. Представени са и редица примери, които
илюстрират действието на техниката алюзия и продуктите от нея.
Ключови думи: архитектура, форма, креативност, техники, алюзия

В търсене на впечатляващи форми, които да завладеят преситения от
визуални стимули съвременен човек, архитектурата на ХХI век използва
разнородни методи за генериране на креативни идеи. Интуитивно или
целенасочено приложени, те помагат на твореца да отиде отвъд негласно
предписания за времето и мястото облик на произведенията му. Така
създадените творби разкриват нови перспективи за развитие на професията. Движат напред и визуалната култура, разширявайки границите ѝ
до неизследвани до момента територии.
Зад създаването на иновативните сгради от края на ХХ и началото на
ХХI век може да се открият серия креативни техники, които помагат на
проектанта да промени перспективата си към задачата и нейната формулировка. На методологическо ниво те показват как стандартният изходен
прототип може да бъде тълкуван и описан по няколко различни начина,
всеки от които отваря нова посока за търсене на варианти на креативни
трансформации във формата. На практическо ниво техниките подсказват
1 Veselina Penevska is a Professor at the Institute of Art Studies, BAS. She holds a master’s degree
in Architecture and a PhD in Social Psychology. Research areas: social aspects of architecture,
creativity in architectural design, and innovative methods of teaching architecture. Along with
multiple articles on these subjects she authored four monographs: Space as a Part of Man, Social
Quality of Architecture, Innovative Hotels, Creative Form in Architecture. Penevska also lead
and took part in multiple research projects in Bulgaria and abroad, and courses on the above
topics at several universities.
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и как конкретно може да се модифицира прототипът, за да бъде превърнат
в креативна творба. Търсенето на алюзии е една от тези техники.
При изследването на иновативните архитектурни творби се открояват
два основни подхода за генериране на формообразуващи идеи – манипулации с обекта и заимстване на решения2. Всеки от тях съдържа набор
от техники за генериране на възможни решения. Техниката алюзия принадлежи към втория подход – „заимстване на решения“. Той открива и
използва подсказки извън полето на архитектурата, а техниките в него
насочват към търсене на прототипи, аналогии, симбиоза с различни
същности, „опрашване“ с чужди идеи. Няколко класификации на креативните техники включват алюзия в редиците си. Един от принципите
в най-богатата от тях, ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач)
на Генрих Алтшулер – принципът на копиране – е свързан с нея, предлагайки да се замени обектът с негови копия3. В друг популярен метод,
СКАМПЕР, има команда „адаптирай“, която също води до използването
на алюзии4. В класификацията на едно от водещите имена в сферата на
креативността – Майкъл Михалко5, са включени методите аналогия и
случаен стимул, които насочват търсенето към връзки с други обекти и
феномени. Използването на аналогии, на визуални символи и животни,
както и преувеличението и смяната на мащаба присъстват и сред креативните методи на рекламиста Луис Басат6.
Три са техниките от подхода „заимстване на решения“, които най-често
се прилагат в иновативните сгради от края на ХХ и началото на ХХI век:
копиране, асоциация и алюзия. Те градират три начина да се заимства и
адаптира външен прототип, осъществено другаде решение или явление
от фантазен паралелен свят – от буквално „преписване“, през артистично
пресътворяване на първоизточника и преформатиране на заложената в
него идея, до изобретяване на нов прототип на имагинерни същности
извън познатата ни вселена.
Техниката копиране, както подсказва и наименованието, е използвана
при сгради, които възпроизвеждат конкретен обект от всекидневието. В
тях прототипът е незабавно разпознаваем, защото са пресъздадени почти
2 Penevska, Veselina. Креативни техники за генериране на идеи в архитектурата [Kreativni
tehniki za generirane na idei v arhitekturata]. In: Изкуствоведски четения 2015. Изкуствата
в Новото време: смесване на езиците [Art Readings 2015. Arts in Modern Times: Mixing the
Languages]. Sofia, 2015.
3 Altshuler, Genrich. Найти идею. Введение в ТРИЗ – теорию решения изобретательских
задач [Nayti ideyu. Vvedenie v TRIZ – teoriyu resheniya izobretatеlskih zadach]. Scandinavia, 2003.
4 Elmansy, Rafiq. A Guide to the SCAMPER Technique for Creative Thinking, 2015.
5 Michalko, Michael. Thinkertoys: A Handbook of Creative-Thinking Techniques. Ten Speed
Press, 2006.
6 Bassat, Louis. Креативността [Kreativnostta]. Sofia, 2016.
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буквално специфичните му атрибути и детайли. Множеството рубрики
за куриозна или забавна архитектура в интернет изобилстват с примери
на сгради, копиращи живата и неживата природа, човека и неговите
творения – във формата на плодове, животни, кристали, музикални инструменти, предмети от бита и облеклото. Архитектурната им стойност
е спорна, защото липсва творческата искра, предпоставяща истинското
изкуство. Те обаче са разпознаваеми и запомнящи се, изпращат лесно
четими послания, което подхранва популярността им. Тяхната ценност
е в друго – те показват, че е възможно да се излезе от проектните стереотипи във формообразуването, с което разкрепостяват мисленето и
отварят врата за нови творчески експерименти.
Техниката копиране изкушава и големите архитекти. Филологическата
библиотека към Берлинския свободен университет на Норман Фостър
(2005) е наречена „мозъкът на Берлин“ заради формата си на потънал в
терена раиран овоид. Четири вертикално поставени обема, наподобяващи
леко деформирани яйца, нарязани на хоризонтални ивици и свързани с
плавно разгръщащи се мостове, е комплексът Gallery Soho в Пекин на Заха
Хадид (2012). Дори и кралят на креативната архитектура Франк Гери е
решил да допусне „преписана“ творба в портфолиото си – гигантски черен
бинокъл фланкира входа на сграда (вече наречена къщата далекоглед) за
рекламната агенция Chiat/Day Complex във Венеция, Калифорния (1991).
Техниката асоциация е по-артистично изкушен вариант на „копиране“.
Архитектурният образ е абстрахиран от възпроизведените едно към едно
детайли, което го прави по-обтекаем като форма и по-интригуващ като
провокирана емоция. При асоциация също се заимстват готови модели,
но те са творчески третирани, за да се кодира и естетизира посланието.
Да се надскочи буквализмът, изисква щедра доза абстрактно мислене,
за да се освободи есенцията на формата от конкретиката и да предизвика асоциативен образ у наблюдателя, без да му е предоставена цялата
визуална информация. Създадените с тази техника творби изискват от
зрителя сам да премине пътя назад от достъпната визия към нейния извор.
Професионалното умение при използване на техниката асоциация е в
състояние да създаде сложни индиректни внушения, чието разпознаване и
декодиране доставя емоционално и интелектуално удоволствие на зрителя.
Резултатът вече не е куриоз, а добра архитектура (разбирана в контекста
на властващите парадигми). Независимо от известността и признанието,
които сградите, създадени с тази техника, получават, интерпретативният
им подход понякога се оспорва като неприемлив за високата архитектура
заради „подсказката“ на използвания прототип.
Сградите от тази категория са своеобразни архитектурни идиоми
на познати модели. И тук големите архитекти демонстрират разликата
между посредствена и креативна архитектура. Нюйоркското летище JFK
на Еро Сааринен (1962) е в изящно абстрактния, но разпознаваем образ
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на птица, символизиращ и функцията на сградата. Арката Тет Дефанс
(1989) е целенасочен контрапункт на прототипа си – Триумфалната арка
от 1836 г. Обтекаемата форма на проблясваща в матово жълто риба на вила
Олимпика на Франк Гери в Барселона (1992) неизбежно провокира мисли
за златната рибка и силата ѝ да прави чудеса. Безотказно разпозната е
гордата елегантност на опънатото бяло платно на емблематичния Бурж
ал Араб (1999) в залива на Дубай. Оребрените куполи на Оранжериите в
крайбрежния парк на Сингапур (2012) извикват далечния усет за мидени
черупки. Асоциация с кристал предизвикват и няколко от творбите на
Даниел Либескинд. Сантяго Калатрава разкрива, че усуканият му небостъргач е вдъхновен от завъртащ се мъжки торс. Филиалът на лондонския
музей „Виктория и Албърт“ в Шотландия на Кенго Кума предизвиква
асоциация с акостирал до кея древен дървен кораб (2018).
Алюзия е третата техника след копиране и асоциация от модела „заимстване на решения“. Асоциация и алюзия са сходни, макар и не съвпадащи по съдържание, въпреки че тълковните речници често им дават
идентични определения. Тук разграничаваме двете по смисъл. Асоциацията е сходна с аналогията – един обект напомня на друг. При нея първият
обект винаги и при всички наблюдатели се свързва с един и същ краен
предмет или явление. Независимо как ще го наречем – платноходка, яхта,
ветроходен кораб, лодка с платна – Бурж ал Араб предизвиква у всички асоциацията за морски съд. Летище JFK на Сааринен и Музеят на
изкуството в Милуоки на Калатрава безотказно извикват в съзнанието
образа на птица и само на птица. Пътят от наблюдавания обект до първоизточника е винаги един и същ.
Техниката алюзия също създава асоциации, но с множество възможни първоизточници. Тя дава старт и енергия на ветрило от вълнуващи
пътеки – всеки зрител създава свое трасе и стига до свое собствено
уникално място. Част от творческата енергия на архитекта се прехвърля
на наблюдателите и им предоставя свободата да създадат свои хипотези
за естеството на въплътените в творбата същности. Или да конструират
нови – мисловно, според собствения си вътрешен свят. Не всеки зрител
изпитва емоционална наслада и мисловен възторг от този тип архитектура.
Привърженици и „хейтъри“ обикновено са отчетливо разделени с осезаема пролука помежду си. Защото, въвлечени в многовалентната игра на
тълкуване и конструиране, лишена от предзададени ориентири, зрителите
трябва да приложат усилие, за да открият смисъл в онова, което виждат.
С техниката алюзия се създават творби, оценявани често като визионерски. Новаторството им навлиза в неизследваните бели полета
на формообразуването – те обличат в архитектура същности, за които
няма материален прототип в познатата ни вселена. Или има толкова
много прототипи, че алюзията може да ни доведе до архитектурния
еквивалент на сфинкса, кентавъра и харпията. Или и на трите заедно.
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Хю Хауи, писател и екстремен морски пътешественик, нарича това „да
видиш нещо, което не съществува, и да го направиш да съществува“7.
Някои творби, създадени осъзнато или интуитивно с техниката алюзия,
имат кореспонденция с познати същности по земното кълбо. Операта
в Сидни на Йорн Утзон (1973) провокира въображението с потенциалната си генетична свързаност с широк спектър обекти – корабни платна,
черупки на яйце, вълни, костенурки – но продължава да се изплъзва от
окончателно дефиниране. И това я държи на гребена на архитектурната
вълна вече десетилетия. Музеят на изкуството „Уайзмън“ в Минесота
на Франк Гери (1992) за някои е хаотично струпване на неправилни геометрични обеми, за други – многократно надграждана крепостна стена
с гледащи в различни посоки амбразури, за трети – съвременен прочит
на живописен средновековен град с подпиращи се една друга и пълзящи
по склона разкривени къщи. Динамичната пластичност на формата дава
на друга творба на Франк Гери, този път в Прага, прякора „Танцуващата
къща“ (1996), но и закачливото „Джинджър и Фред“, експлициращо
играта между мъжката и женската идея в обемно-пространствената композиция. Операта на Калатрава във Валенсия (2005) пренася зрителите
през времевите пластове в зависимост от това кое е най-близко на сърцето
им – от Античността с шлемовете на Спарта и Атина, през настоящето с
луксозните му презокеански яхти, до бъдещето на междузвездните войни
и космически кораби (фиг. 1).

1. Сграда на Операта, Валенсия, Испания
Opera House, Valencia, Spain

7 Farnworth, Demian. What Is Creativity? 21 Authentic Definitions, 11 April 2016. Available
at: https://www.copyblogger.com/define-creativity/ [accessed 01.03.2019].
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Вулканично изригване на креативността е музеят „Гугенхайм“ в
Билбао (1997), взривил драматична революция във формообразуването
(фиг. 2). Генетичната му връзка с концертната зала „Уолт Дисни“ в Лос
Анджелис (2003), наподобяваща платна или развети знамена, или комплекс
артистични палатки, или авангардна метална скулптура, или космически
кораб, задвижван от слънчев вятър, не е трудно да се проследи. Но Музеят
в Билбао не може да бъде оприличен с нищо от това – той се въздига
над възможните прототипи. Абстрактна композиция, чиито елементи са
обвързани в елегантна балансирана хармония с почти осезаеми музикални
вибрации. Творбата на Франк Гери „двадесет години по-късно продължава
да предизвиква предпоставените разбирания за връзката на изкуството
и архитектурата днес“8. Ефектът, който музеят носи за града, е толкова
отчетлив, че получава свое собствено наименование – „Ефектът Билбао“.
Доказателство, че иновативната архитектура осъществява целите, които
дават първоначалния тласък за развитието ѝ – постигането на културен,
социален, маркетингов и бизнес резултат.

2. Музей „Гугенхайм“, Билбао, Испания
Guggenheim Bilbao Museum, Spain

Изследване сред българска аудитория обаче показа, че Операта в
Сидни се харесва значително повече от музея „Гугенхайм“ в Билбао, и
то както от широката аудитория, така и от архитектите9. Това разкритие
8 Pagnotta, Brian. AD Classics: The Guggenheim Museum Bilbao/Gehry Partners. 1 September
2013. Available at: https://www.archdaily.com/422470/ad-classics-the-guggenheim-museumbilbao-frank-gehry [accessed 15.11.2016].
9 Penevska, Veselina, Maria Diamandieva. Комуникираща архитектура: аспекти на
зрителското тълкуване [Komunikirashta arhitektura: aspekti na zritelskoto talkuvane]. In: Art
Readings, Sofia, 2014.
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е изненадващо, защото те са създадени с една и съща креативна техника и са съизмерими по степен на иновативност, като се имат предвид
повече от трите десетилетия разлика в появата им (Операта започва да
се строи през 1959 г.). Има психологическо обяснение защо Операта в
Сидни се харесва толкова много – тя е разпознаваема благодарение на
постоянното тиражиране на образа ѝ в медиите и вече има официално
статута на шедьовър. Възприема се като по-близка, по-обяснима, лесно
е да се намерят асоциации за нея, свързани с познати земни неща. „Гугенхайм“ в Билбао е шокиращ в различността си – той не е познат от
четиридесет години като Операта, не може да бъде обвързан със земни
асоциации, алюзиите за него се движат към връзка с нещо чуждо, студено,
дистанцирано, неразпознаваемо, неспокойно. Разликата в оценките на
двете творби може да е подсилена и от някои специфични особености на
българската аудитория, включително архитектурната. Но такава е съдбата
на големите иновации, отскочили твърде напред във времето.
Липсата на прототипи по земното кълбо, с които алюзията да се свърже,
превръщат опитите на зрителя да осмисли и вербализира непознатото
в пътуване на въображението към извънземни същности и паралелни
светове. Магазинът „Селфридж“ в Бирмингам (1999) на Иън Каплицки
и Аманда Ливит е получил наименованието “blobitecture” – нещо като
„мехуртектура“ – заради облика си на заоблено лъскаво нещо, покрито с
метални копчета, което срещаме само във фантастичните филми (фиг. 3).

3. Магазин „Селфридж“, Бирмингам, Великобритания
The Selfridges Building, Birmingham, England
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Сходни алюзии извиква и извиващата се стъклена тръба на Концертния и
музикален център в Нюкасъл (2003). Домът на изкуствата (Kunsthaus) в
Грац на Питър Кук и Колин Фурние (2003) стои сред околната застройка
с червени покриви като синьо-лилаво същество с матова люспеста повърхност, вероятен продукт на генното инженерство. Или като странно,
невидяно на земята създание с обтекаемо тяло, пипала и стотици очи. Или
като нещо трето – зависи кой го гледа (фиг. 4). Сходно, изплъзващо се от
хватката на езика неземно излъчване има и Международният конгресен
център в Далиан, Китай, на Coop Himmelb(l)au (2012), който с блестящото
си метално тяло, отварящи се като хриле на риба лентовидни жалузи и
огромна паст би могъл да бъде подводен апарат, създаден от наследниците на капитан Немо – или скафандър на гигантско извънземно – или
космически кораб, слязъл от лентата на „Междузвездни войни“ (фиг. 5).

4. Дом на изкуствата, Грац, Австрия
Kunsthaus, Graz, Austria

Коренно различна посока е поела Филхармонията в Париж на Жан
Нувел (2015) – обтекаемите форми са изместени от съвършено различна
стилистика на хаотично пресичащи се плоскости и нагънати повърхности,
които някои отново оприличават на катастрофирал космически кораб,
или на гигантско око, или на странно творение с детски строител (фиг.
6). Критиците обаче забелязват нова тенденция – да се заимстват модели
от други сгради, вече създадени с техниката алюзия – „островърхият
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5. Конгресен център, Далиан, Китай
Dalian International Conference Center, China

6. Сграда на Филхармонията, Париж, Франция
Philharmonie de Paris, France
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кристал на Даниел Либескинд, издуващите се вълни на Заха Хадид, издяланият зигзагообразен покрив на Снохета, всички обвързани заедно с
лунатичния разнороден миш-маш на Coop Himmelb(l)au“10. Асоциация
с алюзиите. Или по-точно – алюзия на алюзиите.
Техниката алюзия носи по-мощен потенциал за генериране на креативни идеи от предшестващата я техника асоциация, защото не заимства
готови модели и излиза изцяло извън границите на познатото. Това не
означава обаче, че всяка творба, получена чрез прилагането ѝ, е с по-добра архитектура от онези, появили се чрез техниката асоциация. Алюзия
може да произведе както високоиновативни творби с изключителна
архитектура, така и други, които са продукт на прищявка, маниерни
и измъчени, създадени с единствената цел да провокират и впечатлят.
Големите архитекти имат таланта да използват всички техники, откривайки безпогрешно онази от тях, която може да се превърне в най-добрия
посланик на творческата им идея.
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ALLUSION AS A CREATIVE TECHNIQUE IN
ARCHITECTURE AT THE TURN OF THE 21ST CENTURY
Vesselina Penevska
Summary: The article analyses one of the creative techniques for generating innovative ideas used by the architects at the turn of the twenty-first century. Along
with techniques such as ‘copying’ and ‘association’ that borrow and interpret
readymade blueprints, ‘allusion’ article analyses one of the creative techniques
for generating innovative ideas used by the architects at the end of 20th and the
beginning of 21st century. Along with techniques such as ‘copying’ and ‘association’ that borrow and interpret readymade blueprints ‘allusion’ opens up a new
perspective in architectural form creation by introducing imaginary prototypes
which have no equivalent in history and everyday life. A number of examples
illustrating the application of allusion techniques in architecture are discussed.
Keywords: architecture, form, creativity, techniques, allusion
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“MODELS!” SOME CRITICAL REMARKS FROM THE
FOOT OF A MOUNTAIN TO THE GLOBAL CONDITION
Patrick Becker-Naydenov1
Abstract: This contribution critically engages the current state of research on
20th-century Bulgarian music. Based on an interpretation of Konstantin Iliev’s
opera The Master of Boyana (1962), the category “model” as an essential focal point for Bulgarian composers and musicologists is outlined. A reading of
Georgij Gačev’s concept of accelerated development shows that the significance
of models concerning aspects of originality and epigonism goes far beyond the
Bulgarian context. Nevertheless, neither post-colonial theory nor the framework
of balkanism can fully explain these phenomena. Instead, an approach based on
globalism and a reevaluation of institutionalized hierarchies within the discipline
musicology is proposed.
Keywords: post-colonial theory, globalism, balkanism, Bulgaria, 20th – century
music, historical comparatistics of music

Kitan: The Master gave us the order only to prepare the walls!
Let’s take a look at these models, where everything will be!
Iliya: Models! (Speaking) For ages, we’ve worked with them!2
It is the contemptuous cry of an artist, who believes “in the power of his
two hands” rather than in ancient laws,3 which the main protagonist utters
in despair in Konstantin Iliev’s first opera The Master of Boyana from 1962.
Right from the beginning, it becomes clear that Iliya, the young fresco painter who stands at the center of Iliev’s compositions, is not a man of shallow
1 Patrick Becker-Naydenov is a musicologist and research assistant at the DFG research
training group The Knowledge of the Arts, Berlin University of Arts. Research areas: history
of music, music, theory, and musicology (19th/20thcc.), music theatre, instrumental music, Cold
War Studies. E-mail: patrick.becker-naydenov@udk-berlin.de
2 „Китан: Майстора повели стените само да подготвам! Да отбележим ей по тия кройки,
где какво ще бъде! / Илия: Кройки! (Говор) От памтивека все по тях работят!“. Iliev, Konstantin. Боянският майстор [Bojanskijat majstor]. Оpera in five tableaus. Libretto by Mihail
Hadzhimishev, based on Stoyan Zagorchinov’s novel „Празник в Бояна“ [Praznik v Bojana].
Sofia, s. a., first tableau, 40/41, bar 355–362.
3 „Нима за месец, два ръката на Илия не може да изпише ликовете царски и още ктиторските?!“ Iliev. Боянският майстор, 40, b. 344–352.
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words, but one of action. Set in the medieval town of Boyana, the protagonist
practices his art against the opposition of established norms, religious and
political authorities, to reach his ultimate goal: to “re-create all life” in his
frescos on the wall of the newly built church4.
This synthesis of uncompromising Kunstwollen and a realist perspective
on art in Iliev’s work was duly noted by his contemporaries, too: Immediately
after the premiere on the 3rd of October, 1962, they responded to the evident
resemblances between the main protagonist Iliya and his composer. Besides
the manifest character of this opera that suggests important changes in Iliev’s
aesthetic beliefs, it was the Beckmesser-like figure of Master Kalistrat who
took on the role of a peer, whose reactionary attitude towards Iliya and his
art even underlined the opera’s progressive outlook.
According to these aspects of its contemporary reception, Konstantin
Iliev’s The Master of Boyana has frequently been described as a strongly
autobiographical artist-opera that engages issues of artistic freedom within
the specific context of Bulgarian Communist society during the Cold War.
For example, the Bulgarian musicologist Maria Kostakeva describes works
like Iliev’s The Master of Boyana and Prometheus Bound by Iliev’s colleague
and close friend Lazar Nikolov as conveyors of disguised messages:
“The individual stands within the center of their operas, whose human drama,
whose moral and aesthetic endeavors are placed as an absolute antipole against
mass society. […] The messages are also hidden in the libretti themselves,
that cannot be understood literally, but as an Aesopian language, which was
the only possible way for human communication during Communist times.
Real, autobiographical traits can be detected behind this Aesopian language,
too. […] The subliminal (or conscious?) identification of the composer with
his protagonist is evident. Within the framework of this method, the legend
becomes the motivation to reflect one’s self in the present”5.
4 „Ти знай, така ще зографисам този храм със ликове на хора, що скърбят и що ликуват и
на стената живота аз ще пресъздам, човека ще възпея с багрила!“. Iliev. Боянският майстор,
second tableau, 106/107.
5 “I[m] Zentrum ihrer Opern steht die einzelne Persönlichkeit, deren menschliches Drama, deren
moralische und ästhetische Bestrebungen als absoluter und zwar als Gegenpol der Massengesellschaft hingestellt wird. […] Die Botschaften sind auch in den Libretti-Texten selbst versteckt,
die nicht buchstäblich, sondern als ‘Aesop’-Sprache, die in den kommunistischen Zeiten einzig
mögliche menschliche Kommunikation, zu verstehen sind. Hinter dieser ‘Aesop’-Sprache sind
auch reale autobiographische Züge zu entdecken. […] Die unterschwellige (oder bewusste?)
Identifikation des Komponisten mit seinem Protagonisten ist offenkundig. Die Legende bei
dieser metaphorischen Methode wird zum Anlass, sich selbst in der Gegenwart zu reflektieren.
Die Gegenüberstellung des einsamen Künstlers und der konservativen Gesellschaft, der Konflikt
zwischen der unkonventionellen Kunst und den festgelegten Normen sind Gegenstand der ausgebreiteten Monologe […], die die Schlüsselpunkte der Dramaturgie bilden. […] Die emotionalen Ausbrüche in dem atonal gestalteten Monolog, reich an mannigfaltigen Kontrasten, verrät
die Sympathie des Autors zu seinen Protagonisten” Maria Kostakeva, “Innere Emigration und
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A reevaluation of contemporary sources, however, makes it immediately
clear how far such criticism falls back behind its subject, for whose security
it feels so obliged. The popular reception should be left aside – that Iliev
provided an attack against Communist cultural doctrines through the figure
of Master Kalistrat, who was thought of as a depiction of the infamous Bulgarian musicologist Venelin Krastev. It is equally vital, instead, that it was
precisely this orthodox Communist environment that celebrated Iliev’s opera
both as a huge success of its cultural policies and Bulgaria’s opera history
in general. Even before the Central Committee of the Bulgarian Communist
Party, the spokesperson of the party organization within the Union of Bulgarian Composers saw it befit, to praise Iliev’s work:
“For years, highlighting the talent and the professional training of composers like our colleagues Konstantin Iliev and Lazar Nikolov, we have shown
that we do not share their creative positions. Therefore, while not accepting
some more abstract works by Konstantin Iliev, I accept his new work, “The
Master of Boyana”. So that is why we have started its production (in Sofia’s
People Opera), which definitely sounds Bulgarian, has neatly dramatic music,
and has several other merits, too”6.
The ambiguous reception of The Master of Boyana between a document
of dissent and the darling of functionaries obscures the central issue on which
the opera itself elaborates: working with models.
The model constitutes the central reference point for large sections of the
opera: The quote from the first tableau shows how opposed the painter-apprentice Iliya is against the established practice of using krojki – models,
patterns, or specimen – for preparing the actual painting process. Instead,
Iliya deceives the local nobleman and church donor Kaloyan and is allowed
to paint the frescos of the Bulgarian Tsar Konstantin and his wife. However,
the artist does not stop there and in the second tableau vows to also paint
Diktatur. Die getarnten Botschaften in den Opern Der Meister aus Bojana von Konstantin Iliev
und Der gefesselte Prometeus [sic] von Lazar Nikolov” [Inner Emigration and Dictatorship. The
Disguised Messages in the Operas The Master of Boyana by Konstantin Iliev and Prometheus
Bound by Lazar Nikolov]. – Muzikologija [Musicology], 2004, № 4, 108/109.
6 „Ние вече години наред, изтъквайки талантливата и професионална подготовка на композитори като колегите Константин Илиев и Лазар Николов, сочим, че не споделяме техните
творчески позиции. Ето защо неприемайки някои абстрактни произведения на Константин
Илиев, аз приемам неговата нова творба „Боянският майстор“. И затова сме сложили в
ход нейната постановка, която звучи определено български, има стегната драматургична
музика, има и редица други достойнства. Това говори, че когато един композитор пише на
определена тема, а не пише абстрактна музика, тогава със сигурност друго произведение
излиза. Иначе обратното се получава.“ Стенографски протокол на срещата в ЦК на БКП
с актива на Съюза на българските композитори, състояла се на 6, 7 и 9 февруари 1962 г.,
говорител: Димитър Петков [Stenografski protokol na sreshtata v TsK na BKP s aktiva na
Sayuza na balgarskite kompozitori, sastoyala se na 6, 7 i 9 fevruari 1962 g., govoritel: Dimitar
Petkov]. ЦДА, Ф. 1B, оп. 5, а.е. 490. л. 30-31 [TsDA, F. 1B, оp. 5, а.е. 490, l. 30-31].
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the donor Kaloyan and his wife Desislava in a way unthinkable from the
perspective of the Byzantine zoographic canon. Nevertheless, released from
all models that Iliya so condemns, it is only through a painful process and
feverish daydreams that the painter manages to complete the last detail of his
work: Desislava’s eyes. At the same time, Iliya’s heretical behaviour does
not go unnoticed by his peers, who threaten to convict him for his crimes
against the established norms of their guild. Nevertheless, it is Iliya’s mastery
and the realism of his work that overpowers the local nobles, clerics, and
fellow painters.
The context in which Konstantin Iliev composed his opera The Master of
Boyana underlines the significance that models had for Iliev’s compositional
practice: While Iliya, the opera’s main protagonist, refers to his composer
Iliev only as a mediated aesthetic subject through an autobiographical interpretation, a look at musicological debates of that time shows something else:
Even in the 1960s, some scholars began noticing the significance of models
and patterns for Bulgarian composers, and researchers like the musicologist
Ivan Hlebarov even went so far as to declare “working with the model” as
the specific way of writing music in Bulgaria per se:
“The principle of “free creativity” that fully came into being in the 19th
century is now shifting to the active, i.e., creative work with the model.
Whether it is Stravinsky’s neo-classicism (creative-methodological aspect),
or the work with “Grundgestalt” in Schoenberg’s technological system
(technological aspect), or the principle of the Grotesque with Shostakovich
(figurative-dramaturgical aspect), or Bartók’s work with folklore – it always
means accepting a certain aesthetic and structural self-restraint, conditioned
by the composer’s concept and regulated by the principles of the chosen
model. A similar phenomenon can be observed in Bulgarian music. So, for
example, Filip Kutev’s Symphony and Lazar Nikolov’s Concerto for Strings,
written at the same [scil. during the second half of the 1940s], have a similar
contemporary and modern meaning, although their “models” are different.
Moreover, I will remind you again: Working with the model does not mean
imitation or mimicry. Kutev’s “classical” and Nikolov’s “assimilatory” are
two different manifestations of the free acceptance of aesthetic limitation
and [self-]discipline”7.
Ivan Hlebarov’s remarks on contemporary composers like Igor Stravinsky,
Béla Bartók, or Pancho Vladigerov argue that it would be desirable – not despicable like Iliev lets his protagonist cry out in disdain in his opera – to work
by following models. In the scholar’s eye, however, this would essentially
mean composing to keep up with foreign established practices and the times.
7 Hlebarov, Ivan. Симфонизмът на българските композитори от второто поколение [Simfonizmat na balgarskite kompozitori ot vtoroto pokolenie]. Sofia, 1977, 33–34.
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Now, it becomes entirely clear why a reflection on the category “model”
cannot remain within the confinements of ideological critique. The model as a
category transcends mere day-to-day politics, scholarly research, and sporadic
autobiographical Bekenntnisopern (confessional operas). Instead, the model
becomes central for any examination of Bulgarian art music during the 20th
century. However, musical styles like neo-classicism and political circumstances like Communism can only partially explain why Hlebarov judged
the model as essential for Bulgarian composers. The reason for this seems
to be another aspect that shall be presented as a hypothesis: Working with
models mostly refers to questions of originality and epigonism, to compositional practice on the margins of Europe and even to the mere possibility – or
impossibility – of music.
The reason for this – quite considerable – significance that can be attributed
to the model seems to be based mainly on the short history of Bulgarian art
music. Depending on the historiographic perspective, it stretches back no
further than to the mid-19th century, when Bulgarian intellectuals founded the
first laymen orchestras – rather small ensembles – in urban centers. Therefore,
the history of Bulgarian art music in many ways resembles its literary counterpart, whose development during the 18th century the Russian philosopher
Georgij Gachev has described as “accelerated”:
“Many peoples […] who have been delayed […] in their development,
awaken to a new life, join the global historical process and in a short time
rapidly move forward, catch up, and in some ways surpass other countries,
peoples, and cultures”8.
According to Gachev, it is precisely this late-coming and simultaneously
its growing entanglement in supranational phenomena, that made Bulgarian
literature syncretistic by a “synthesis of the earlier national traditions and the
modern state of the world”9:
“Accelerated development […] almost does not give us definitive, fully
matured, and developed types and forms. However, it is replete with “kinds”
and transitional phenomena, in which one form (cultural development stage),
that has not yet developed to the degree of its maturity, already develops
into another. Everything here is boiling, wandering, slipping out of the usual
8 „Многие народы […] задержавшиеся в силу […] в своем развитии, пробуждаются к
новой жизни, включаются в единый мировой исторический процесс и за короткое время
стремительно продвигаются вперед, догоняя, а в чем-то уже и перегоняя другие страны,
народы и культуры.“ Gachev, Georgij. Ускоренное развитие литературы (на материале болгарской литературы первой половину XIX в.) [Uskorennoe razvitie literatury (na materiale
bolgarskoj literatury pervoj poloviny XIX v.)]. Moscow, 1964, 3.
9 „[В] ходе ускоренного общественного и духовного развития образуется какой-то сплав,
синтез из прежней национальной традиции и современного состояния мира.“ Gachev.
Ускоренное развитие литературы, 6.
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categories – but here, the process itself intensively guides our thinking and
prompts us to change the criteria, create new concepts and categories or
refresh the content of old ones”10.
The parallels to the development of Bulgarian music are immediately evident.
Nevertheless, an important aspect would be left out, if an account of Gachev’s
notion would restrict itself to these “regimes of historicity”11, the diachronic
aspects of this development. Instead, it is the remark that Gachev makes at
the beginning of his study – that Bulgaria is just one example for an accelerated development, which could also be observed in “Africa, Latin America,
the Soviet and the Far East”12. Thus, the problem of accelerated literature is
based on aspects of time and space: The diachronic aspect of late-coming
finds its equivalent in the peripheral space in which countries like Bulgaria
occupy from the perspectives of centers like Gachev’s Soviet Russia. This
double shortage has to be addressed: It is this combination of developmental
backwardness and geographical marginalization, which ultimately explains
the preponderance of the model as a crystallization point of debates on the
possibility of creating art for Bulgarian music during the 20th century.
However, behind such remarks, then, lurks a danger that has to be engaged
as well: the trap of Balkanism13. Is it not a reproduction of Balkanisms to say
that Bulgarian art music’s involvement with models and questions of creativity has to be explained within the framework of historical and geographical
regimes that rendered it peripheral? Does such an approach not essentialize
notions of transformative periods, the eternal middle position between Oriental
despotism and Occidental civilization that is so typical of Balkanist arguments?
There are no general and straightforward answers to these questions, and there
should not be either: As scholars Bulgarian music, of its pendants in other
South-East European nations, we must engage them.
10 „Ускоренное же развитие […] почти не дает нам окончательных, полностью созревших
и развывшихся видов и форм. Зато оно изобилует „видами“ и явлениями переходными, в
которых одна форма (стадия культуры), еще не развывшись до степени своей зрелости, уже
перерастает в другую. Все здесь кипит, бродит, ускользает из привычных категорий, – но
зато здесь сам процесс интенсивно ведет нашу мысль и побуждает нас менять критерии,
создавать новые понятия, категории или освежать содержание старых.“ Gachev. Ускоренное
развитие литературы, 14.
11 For more on this term see Mishkova, Diana, Balász Trencsényi, Maria Jalava. Introduction.
In: “Regimes of Historicity” in Southeastern and Northern Europe, 1890–1945. Discourses of
Identity and Temporality (eds. Diana Mishkova, Balász Trencsényi, Maria Jalava). Basingstoke
and New York, 2014, 1–20; and Mishkova, Diana. Regimes of ‘Balkan historicity’: The Critical
Turn and Regional Time in Studies of the Balkans before the First World War. In: “Regimes of
Historicity” in Southeastern and Northern Europe…, 21–42.
12 „Многие народы Африки, Латинской Америки, советского и зарубежного Востока“.
Gachev. Ускоренное развитие литературы (see footnote no. 7), 3.
13 Cf. Todorova, Maria. Imagining the Balkans. Oxford and New York, 2009.
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An important lesson to be learned from Georgij Gachev’s account of Bulgarian literature is that neither just Bulgaria, other countries on the peninsula,
or even very distant nations in Central Asia, nor just literature or – in the
present case – music have exclusively dealt with quite similar issues in the
past. Thus, several shared experiences cannot be restricted to specific personal
or national settings, but are observable on a much larger scale. That makes it
entirely clear why critical reflections on the method cannot remain within the
framework of theory on Balkanism: It is part of a much larger assemblage that
spans across continents. So what is it? Orientalism, Eurocentrism, Colonialism,
Imperialism? It is all that, and none of these. It is the in-between state of a
piece of land that stretches from Sofia to Bishkek. It is not imperialism, but
it speaks about those living in the orbit of the former Soviet Empire. It is not
colonialism, because few have been colonized. It is not eurocentrism, and it
is neither orientalism nor occidentalism – because it transcends the borders
of nations, regions, and continents. So what is it? It seems to be globalism.
Thus, having started in the small village of Boyana at the foot of Vitosha
mountain in 13th century Bulgaria, these remarks have reached the truly universal plateau of globalism that teaches how the Bulgarian experience is by
no means a singular one. However, to fully comprehend it, an examination of
concrete examples seems to be appropriate while simultaneously keeping the
more abstract framework in mind. From a systematic point of view, the essential operation of comparing eventually allows for abstractions based on such
concrete examples. That seems to be a plea for comparative musicology and
therefore immediately raises important questions: Does the plea for globalism
as a paradigm go beyond existing approaches of (post-)colonial critique turn
out to be the restorative attempt to restitute a branch of musicology that was
replaced by ethnomusicology more than 60 years ago?
The problem seems to lie precisely in the traditionalized view of how
musicologists conceive their discipline. The distinction between a historical
and a systematic musicology around which some supportive research fields
are situated is a famous one. It has, at once, simultaneously been derived from
a single scholar and, meanwhile, confirmed Guido Adler’s system through
numerous repetitions that are now deeply entrenched in the institutional framework of the discipline. However, more than 130 years after Adler published
“Scope, Method, and Aim of Musicology”, musicologists all over the world
express dissatisfaction with this established schema. While Carl Dahlhaus in
1977 could still point to the basic operation of the comparison as the basis of
new historiography, defined “not through sympathy, but through tolerance”14,
14 “Pointiert ausgedrückt: die Gleichartigkeit durch Distanzierung vermag einen Universalismus
des historischen Bewußtseins zu begründen, der sich schrankenlos auf außereuropäische wie
europäische Kulturen erstreckt. Die Fremdheit der eigenen Vergangenheit wie der des anderen
bildet die Grunderfahrung des Historikers; und Verständnis wird nicht mehr durch Einfühlung
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the perspective outlined so far in this present contribution argues that a “global
music history […] must take into account its various pasts”15. These pasts are
not only the stories of musicological sub-disciplines, but they are also the
stories of their representatives all over the world.
It is categories like the model in Bulgarian art music, which teach that
experiences of backwardness and marginality were restricted neither to the
etalons of former colonial powers nor to the populus, whose cult has unnecessarily restricted post-colonial theory and ethnomusicology. While the
growing consciousness for ever-intensifying globalization cannot be restricted
to established regions of colonial critique, cultural, social, and political elites
were no less affected by such developments than the general population, over
which they ruled and which they thought to represent. So far, a comparative
history of music is but a program for further research. Yet, the proposed notion
of global history has to acquiesce to the possibility that scholars go beyond
the well-known extrema of imperial metropoles and colonial peripheries to
engaging the hinterland that has been missed out – the in-between, which has
been marginalized for decades in scholarly research and public discourse. No
other conclusion seems to be possible then to answer Adorno’s and Schoenberg’s dictum, “Der einzige Weg, der nicht nach Rom führt, ist der Mittelweg”,
by pointing to the in-between through which even the Via Appia winds.
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„КРОЙКИ!“ НЯКОЛКО КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ
ОТ „СЯНКАТА НА ВИТОША“ ДО УСЛОВИЯТА
НА ГЛОБАЛИЗМА
Патрик Бекер-Найденов
Резюме: Настоящата статия критично разглежда сегашното състояние на
изследванията върху българската художествена музика от XX век. Въз основа
на интерпретацията на операта „Боянският майстор“ (1962 г.) на Константин
Илиев се очертава категорията „модел“ като основна за българските композитори и музиколози през втората половина на миналия век. Понятието
ускорено развитие на Георги Гачев показва, че значението на моделите по
отношение на творчеството – оригинално и/или епигонско – излиза далеч
отвъд българския контекст. Въпреки това нито постколониалната теория, нито
рамката на понятието балканизъм, според Мария Тодорова, могат напълно да
обяснят тези явления. Вместо това се предлага основан на глобализма подход,
както и преоценка на институционализираните йерархии в музикознанието.
Ключови думи: постколониална теория, глобализъм, балканизъм, България,
музика на ХХ век, музикално-исторически сравнения
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TUNING TO TIMBRE. REVISITING CONSONANCES
AND DISSONANCES IN MICROTONAL CONTEXT
Ivan K. Yanakiev1
Abstract: The problem of defining what is a consonance and what is not has been
discussed since Antiquity up to nowadays (as part of the contemporary microtonal
theory). This text will provide exemplary perspectives towards this subject from
the works of several authors: Leonhard Euler’s concept of Suavitatus Gradus,
James Tenney's Consonance and Dissoance Concept and William Sethares concept
of tuning xenharmonic scales to timbre and making timbres from xenharmonic
tunings. An empirical perspective towards Sethares concept of modelling the
sonance of intervals by transforming the timbre of the complex tones according
to the proportions of microchromatic systems will also be included.
Keywords: tuning, microtonality, microchromatics, timbre, spectrum, tuning to
timbre, timbre from scale

Consonances
Since Antiquity the subject of defining what a consonance has been discussed in different directions. One general convention, however, settled in
the western world – the concept that harmony stands for proportionality to
the row of the natural numbers or the overtone series.
Based on this principle Leonhard Euler in 1739 in his book “Tentamen”
(published in Paris in Latin) was the first mathematician who proposed an
attempt to measure objectively and classify the ratios of the just intonation
in orders. In his words he was classifying intervals according to their degree
of sweetness or “Suavitatus Gradus”.
Euler gives the Gradus function with the formula2.
1 Ivan K. Yanakiev graduated from the National Academy of Music, Sofia, MA in Orchestral
Conducting. His PhD thesis is focused on how the concert pitch and temperament are affecting the
perception of music. He participates actively in international conferences (Sofia, Skopje, Moscow, St.
Petersburg), creative and scientific meetings in Berlin, Paris, Dubrovnik, Plovdiv. He has published
his research works in Bulgarian and abroad; lectures; leads two projects supported by the Bulgarian Academy of Science’s programme for support of young researchers (2016–2017; 2017– 2019).
He is the founder and conductor of the 423 Chamber Orchestra and was awarded the Bulgarian
National Radio Prize Musician of the Year (2016) for a debut. E-mail: yanakiev.ivan@gmail.com
2 Wand, Alex. On the Conception and Measure of Consonance. In: Leonardo Music Journal.
Massachusetts: MIT Press. Vol. 22, 2012, 73–78. Available at: www.jstor.org/stable/23343814
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This means that the order of consonance that each ratio n has is
calculated by summation of its prime factors minus one, multiplied by
their exponents. For example the degree of softness of the ratio 1:20 is

1. Euler’s “Suavitatus Gradus” for the intervals of the diatonic scale

calculated by factorizing the 20 to its primes in the formula

, then substituting

This formula also can calculate the order of chords from the just intonation. For example, the major triad 4:5:6 has an order of sweetnes of 9. Euler’s
formula gives us the same order for the minor triad 10:12:15.
Euler’s formula isn’t perfect. It is not able to put in the same order intervals,
which are perceived to sound similarly. For example, the intervals 3/2 and
299/200 have very different order of sweetness – 4 vs 46. However, the two
intervals sound pretty similarly to the ear with difference of only 5,78 cents.
Euler’s system for grading sweetness of intervals works with just intonation
ratios, however it does not take into account the categorical perception of pitch3.
Tenney classification of the CDC
Different versions of the set of numbers, available for making just intonation
ratios, have been influencing the western musical tradition. Most of the sets
[accessed 7.05.2019].
3 Yanakiev, Ivan K. The Categorical Perception of the Music Scale: A Challenge Before the
Microtonal Music. – Accelerando Belgrade Journal of Music and Dance 3:3, 2018. Available
at: https://accelerandobjmd.weebly.com/issue3/the-categorical-perception-of-the-music-scale
[accessed 7.05.2019].
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are limited up to the prime limits of 3 or 5. This limitation expanded gradually – from 3-limit ratios (Pythagorean intonation) to 5 limit ratios (proposed
by Gioseffo Zarlino in order to include just the major third as a consonance).
The expansion towards to 7-limit never happened in full degree but we may
include the blue 7-th as an example of the sonority. The general conclusion is
a certain time span and sufficient build-up of the complexity of the harmonic
texture in the musical compositions was required so that the limit of the set
of ratios is to be expanded from a lower prime limit to a higher one.
This expansion was reviewed in
details by the composer and theorist
James Tenney in his book “A History
of Consonance and Dissonance”4. He
made a brilliant review of what the
general attitude towards consonances
and dissonances was throughout the
ages with relevant quotes and examples. He speaks of 5 different Concepts of Consonances and Dissonances
(CDC).
CDC-1 – Tenney names the melodic consonance. It is related to the
period of music making when the idea
of linearity and monody was the norm.
CDC-2 – Polyphonic consonances.
This period reflects the state of art of
composition paradigm which included early Polyphonists – form 13th to
15th century. Usually the consonances
and dissonances were result of only
two voices sounding simultaneously
together.
DCD-3 Contrapuntal Consonance –
this concept allowed the existence of
dissonances on weak beats.
CDC-4 Functional consonance in
the sense of functional harmony. For
consonant intervals are considered
those who have simple relationship
to the fundamental bass (the whole
2. James Tenney's Table of consonances and
their inclusion as such (Tenney, 1988, 109)
length of a string).
4 Tenney, James. A History of Consonance and Dissonance. New York, 1988.

97

In Fig. 3 below one can clearly see what J. Ph. Rameau’s idea for set of
consonances, closely related to the full length of the string look like. These

3. Basso Fundamentale and the intervalls of the just intonation (Sethares, 2005, 79)

are the octave/octaves, the fifth, the fourth, major and minor thirds, major
and minor sixths.
CDC – 5 Psychoacoustic consonance. The idea of consonance and dissonance is closely related to Helmholtz’s theory of perception of tones and
beating as an objective measure of roughness. Beating and roughness are the
major component of the sensory dissonance.
This fifth concept of the Consonances and Dissonances gives several implications which are hare related to what we are looking to review in this text.
1. Individual complex tones have intrinsic or inherent dissonances. This is
true because any tone with more than one partial inevitably has dissonances
in its timbre, because some roughness is always caused by the interaction
between the higher partials of the complex tones.
2. Consonances and dissonances depend not only on the interval between
tones but also on the spectrum of the tones. Intervals become more dissonant
as the partials of the tones deviate more from the tonalness of the tones.
3. Consonances and dissonances are not discrete values but instead lie on
a continuum. Tenney’s idea behind the CDC-5 recognizes this continuum.
This is seen to be more than true for the musical practice since Helmholtz.
The expansion of the tonal field and especially the inclusion of the entire
continuum of the pitch classes’ spiral in the music of the 20th century is the
realized example of the theorized concept of consonance and dissonance.
In this sense the dogmatic labeling of the intervals as being consonant and
dissonant is transformed into the question How dissonant or consonant is this
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is this interval and can it value be changed?
The answer lies in the broadened definition of the Tenney’s fifth concept
and the idea of measuring the sensory dissonance.
Sensory dissonance
Sensory dissonance is a type of a dissonance, which is described by Plomp
and Level5 in their psychoacoustic experimental paradigm that aims to investigate the level of roughness that is perceived when a tone is compared with
another very close one. The results show that there exists a critical band inside
which the two sounding tones are indistinguishable from one another, however, the difference is heard as beating. After passing the critical band, the two
frequencies are heard as two separate tones and the difference between them
is described as roughness. The study concludes that the sensory dissonance is
perceived in two forms – beating and roughness and the perception whether
an interval is consonant or dissonant is related to the critical bandwidth. The
intervals which were evaluated as most dissonant were with frequencies corresponding to ¼ of the critical bandwidth and the consonant had frequencies
outside the critical bandwidth.
Tuning spectrum to scales or scales form tunings – Examples
In his book “Tuning, Timbre Spectrum Scale” William Sethares extends
Tenney’s Consonance and Dissonance concept and Plomp’s and Levelt’s findings about the critical band and sensory dissonance into a novel method for
generating microtonal scales and spectra6. The principle is simple, however,
extremely effective. It is based on the dissonance curves of complex tones.
A dissonant curve is a function that measures the inherent dissonance that
each complex tone carries inside its sound. These dissonance curves then
become a base for creating scales.
If we take, for example, a non-just scale and would like to generate a set
of tones with harmonic timbres we will soon be confronted width serious
harmonical problems. The intervals which this scale is capable of generating
with the proportions, derived from its cardinality and regularity will not be
coinciding with the partials of the vibrating bodies. This means that the overtones will be misaligned and a very obvious intrinsic and inherent dissonance
will be extremely audible in each interval.
Following the previous described principles now we will demonstrate
with the inclusion of several examples the realization of the principles of
transforming a consonance into a dissonance and vice versa. The method used
5 Plomp, R., Levelt, W. J. M. Tonal Consonance and Critical Bandwidth. – Journal of the
Acoustical Society of America. Vol. 38, 1965, 548–560.
6 Sethares, William A. Tuning, Timbre, Spectrum, Scale. Second Edition. London, 2005.
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is the same in the both directions. The Dissonance curve is the tool which
gives the measurement for the result. The method is focused on modifying
the harmonicity of a complex sound so that it becomes inherently inharmonic,
howerer, coinciding with the steps of a scale.
For this paper a special function for MatLab is developed, which is designed
to modify the harmonic structure of a complex sound according to the scale it
is going to be played in. I.e. by using this method we turn a dissonant harmonic
spectrum into a consonant inharmonic one – related to the scale of choice.
The principle is that from the patent val of the EDO we calculate the exact
value of all the points, referred in the prime limit of the 17 p-limit patent val.
<10 16 23 28 35 37 41| we have 10 steps for the octave, 16 steps for the 3:1 23
steps for the 5:1 etc.7. We have to calculate the absolute value of the intervals
which gives us the following vector:

4. Overtones and recalculated values according to the 10 EDO scale

Then in the prepared code, a logarithmic amplitude envelope is applied to
the amplitude of the synthesized waves. This gives a nice curved contour with
lower end overtones more audible than the higher end ones (Fig. 6).

5. Dissonance curve of the overtone series
with 17 overtones

6. Dissonance curve of the changed timbre with the
MatLab code – 17 inharmonic overtones

The resultant timbre is transformed and many of the harsh sounding sonorities are mellowed out by the lower entropy factor of the spectrum8.
Another example of realizing this concept but as an acoustic version is
the Hyperpiano which is tuned in 12ED4 – 12 equal divisions of the double
octave. This project was led since 2014 by Kevin Hobby, William A. Sethares,
7 Yanakiev, Ivan. Equal Division of the Octave (EDO) with More Than Twelve Tones – Concept, Authors, Results. In: Изкуствоведски четения 2018. Изкуството в Европа: модели и
идентичности [Art Readings 2018. Art in Europe: Models and Identities]. Sofia, 2019, 565–574.
8 Sethares, William A. Tuning, Timbre, Spectrum, Scale. Second Edition. London, 2005. 371-373.
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and Zhenyu Zhang9. The team managed to model, calculate and realize in
practice acoustical version of a keyboard instrument, which spectrum has
been designed especially to support the scale of 12 equal divisions of the
double octave4:1. Essentially this is a whole tone continuum – each step
has width of 200 cents. And, although they used a traditional keyboard to
construct their instrument, the conventional strings with their inharmonicity
factors were changed with the newly devised ones.

7. Inharmonic strings and the 12 ED4 piano

Tuning from a timbre to scale is very well known to the music practice.
The Javanese Gamelan music uses metallophones. William Sethares gives
an image with the calculated value of the dissonance curve of a generic
bonang – brass kettle in F – with the harmonic spectrum G with the first 4
partials. According to Sethares this dissonant curve has minima very close
to the steps of a 5ET10.
In fact, Javanese Gamelan uses a scale very close to the 5 and 7 ET and
given the inharmonicity of the metallophones it is safe to say that Javanese
Gamelan music is one of the examples which present us with opportunity to
observe natural adaptation of spectrum to scale.
The principle is not at all foreign to the music practicians – it applies to the
western musical scales too. There the basic instrument, which eas measured
was a string with harmonic timbre. The string also is divided proportionally
to the row of the natural numbers with very low inharmonicity, are the reason
why these scale was derived in overtonal or harmonic style. It coincides with
the spectrum of the instruments.
9 Hobby, Kevin, Sethares, William A., Zhang, Zhenyu. Using Inharmonic Strings in Musical
Instruments In: Mathematics and Computation in Music. Proceedings of the 6th International
Conference. MCM 2017, Mexico City, 2017, 104–116. Available at: DOI: 10.1007/978-3-31971827-9_9 [accessed 7.05.2019].
10 Sethares, William A. Tuning, Timbre, Spectrum, Scale. Second Edition. London, 2005, 217.

101

Conclusion
Tuning to timbre or devising timbres to feature different scales than the just
intonation is an endeavor that requires deep understanding in several areas
of expertise – music, mathematics and cognitive sciences. The expansion of
the possibilities, which lie in front of the researcher and experimentalist is
broadened utmost with the adaptation of the computational software Having
knowledge in coding is major requirement in order one to be able to fully
manipulate sound in the conditions of the contemporary context.
Another major obstacle before including the concept of modelling scales
to timbre is the categorical perception, which is a result of the enculturation
and encapsulation practices that comes with the term classical music and
music conservatory. However, sound cannot be limited by social dogma and
the 20th century is an epitome of the utmost freedom of the abstraction of
music, realized in most bizarre ways.
Tuning spectrum to scales or deriving scales form spectra is a direction
which gives, two major advantages and a third potential use.
1. It frees the composers from the conventions of consonance and dissonance
and allows them to model each interval with the specific sonance degree that
he requires.
2. It grants new horizons for the individualization of the scale-spectrum
complexes.
3. It is a step further into expanding the aural experience out of the comfort
of the categorical perception.
The author expresses his gratitude to for the financial support provided by
the Programme for support of Young Scientist in BAS and the project “Systems of Temepretion and Intonation in the 20th Century” and to the project
“Contemporary Musical Composition, Theory and Philosophy”.
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НАСТРОЙВАНЕ ПО ТЕМБЪР. НОВИ СРЕЩИ С
КОНСОНАНСА И ДИСОНАНСА В МИКРОТОНАЛЕН
КОНТЕКСТ
Иван К. Янакиев
Резюме: Проблемът с определянето на това кое е консонанс и кое не, е
въпрос на дискусия от Античността до наши дни (като част от съвременната микротонна теория). Този текст ще даде примерни гледни точки към
въпроса от работата на няколко автори: концепцията на Леонхард Ойлер за
“Suavitatus Gradus”, Концепцията за консонанс и дисонанс на (CDC) на Джеймс Тени и концепцията на Уилям Сетарес за настройване на зенхармонични
системи според тембъра и създаване на тембър от зенхармонични системи.
Ще бъде включена и емпирична перспектива към концепцията на Сетарес
за моделиране на звуковите интервали чрез преобразуване на тембъра на
комплексните тонове според пропорциите на микрохроматични системи.
Ключови думи: строй, микротонална, микрохроматика, тембър, спектър,
настройване по тембъра, тембър от гама
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ПАРТИТУРИ В ПРОГРЕС: ОТ СХЕМИТЕ НА АНДРЕ
БУКУРЕЩЛИЕВ ДО ТЪЛКУВАНИЯТА НА КЛОД ЕЛФЕР
Милена Божикова1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: През 60-те години с навлизането на идеята за алеаториката и с
превръщането ѝ в една от специфичните идеологеми на втория авангард
връзката между композитора и изпълнителя придобива особено значение. От
нея израства вторият етап на композицията в прогрес. Андре Букурещлиев
се присъединява към парижкия авангард именно с алеаторните си опуси и
Клод Елфер е основният пропагандатор на клавирната му музика. Текстът
е посветен на интерпретациите на Елфер, съхранени върху ръкописите на
Букурещлиев в архива на пианиста. Информацията за тях и копия на ръкописите се представят за първи път.
Ключови думи: произведение-в-прогрес, Андре Букурещлиев, Клод Елфер,
алеаторика, авангард

За повечето от клавирните си творби Андре Букурещлиев разчита на
Клод Елфер – последният не се нуждае от характеристика в качеството си
на тълкувател в клавирното изпълнителство на нова музика през последната половина на ХХ век.
Букурещлиев, за съжаление, няма публичен архив, няма и частен архив
при владетеля на авторските му права. Но затова пък кореспонденцията
му с Клод Елфер – изпълнител на клавирните му опуси, е запазена много
старателно и беше предоставена благодарение на любезното разрешение
на съпругата на пианиста2.
1 Milena Bozhikova, DSc., is a Professor in the Contemporary Music Research Group, Institute
of Art Studies, BAS. Research areas: 20th and 21st cc.; music, theory, compositional techniques,
Schenkerian analysis, cultural interactions, identities, interdisciplinary approaches, composer
personalia, musical performances. Project coordinator of national and international projects.
Author of books and articles published by: Baerenreiter-Verlag, Oxford University Press, Cambridge Scholars Publishing, Peter Lang Verlag, Moscow State Conservatory Publishing, Moscow
Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences Publishing, Revista Muzica etc. Awards
& Grants: BAS Academic award for scientific achievements in art studies (2000); Annual musicological awards of the Union of Bulgarian Composers Book of the Year (1999, 2009). Research
grant (residency scholarship) in the Collections at the Paul Sacher Archive, Basel, Switzerland
(2008), etc. E-mail: mbojikova@yahoo.com
2 За предоставените архивни материали, оригинални ръкописи и копия изказваме благодарност
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Оказва се, че благодарение на Елфер са запазени ръкописите на „Архипелаг“ 1, 3 и 4 за пиано, на Клавирния концерт и на една клавирна
каденца, която не съществува никъде другаде, не е и издавана. Друго
ценно при тези оригинали е, че в тях има изпълнителски бележки на самия
Елфер, което при стила на композиция на Букурещлиев във форманти е
своеобразен втори етап на композицията (фиг. 1–5)3.

1 Заглавна част от партитурата на
„Архипелаг“ от А. Букурещлиев, бележки
К. Елфер
Archipel by André Boucourechliev – title with
notes by Claude Helffer

3. Андре Букурещлиев – „Архипелаг“ 1
André Boucourechliev – Archipel 1

2. Андре Букурещлиев – „Архипелаг“ I
André Boucourechliev – Archipel 1

4. Андре Букурещлиев – „Архипелаг“ 3
André Boucourechliev – Archipel 3

на съпругата на пианиста – етномузиколожката Мирей Елфер, както и особено на Музикална
библиотека „Малер“, Париж. Статията представя част от изследване, осъществено благодарение
на съдействието на Фонд научни изследвания по проект „Съвременна музикална композиция,
теория и философия“, за което авторката изказва благодарност. Фондът Клод Eлфер (1922–2004
г.) e създаден в края на 2005 г., сформиран от музикалната библиотека на пианиста. Освен
партитурите на редица произведения от репертоара му (от Първата до Втората виенска школа),
архивите включват съвременни партитури, най-често много анотирани, свирени от Елфер, кореспонденция, записи, плакати, програми, лекции, текстове от конференции или радиопрограми.
3 Всички нотни примери са ръкописи и се публикуват за първи път.
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В този регламентиран
текст ще се опитаме да коментираме няколко момента: 1. Партитурата като интенция – или иначе казано,
позицията на композитора
в една ситуация на априори
незавършена композиция,
каквато е отворената форма
от 60-те години и каквато
буквално Букурещлиев възприема; 2. Сътрудничест5. Андре Букурещлиев – „Архипелаг“ 4
вото автор – изпълнител
André Boucourechliev – Archipel 4
по примера на писмата на
Букурещлиев до Клод Елфер; и 3. Някои идеи на Букурещлиев в „Архипелаг“ І и Концерт за пиано.
1. В писмата си до Клод
Елфер Букурещлиев използва думата „интенция“, която
и буквално, и в контекст той
разбира като „намерение“.
Извън конкретната употреба понятието има много
посоки на разбиране в различни области, но всички
се свеждат до по-кратък
или по-пролонгиран етап
на зараждащата идея. При
Букурещлиев,
чиито пар6. Андре Букурещлиев – Концерт за пиано и оркестър
Concerto for piano and orchestra by André Boucourechliev
титури продължават христоматийните примери за
структурна мобилност на Булезовата Трета соната и Клавирна пиеса Х
на Щокхаузен, стои въпросът – къде свършва интенцията и къде започва
тълкуването. Иначе казано, в този тип партитури липсва „доказателствената“
фаза на идеите, те приключват на етап интенция, след което дават поле за
реализация на т.нар. от Тома Аквински фаза на избор (electio). Така тук
при Букурещлиев тълкуваме партитурата като намерение за комуникация,
диалогична предпоставка, предписание към изпълнителя. Този маниер е
много сходен на „интенцията“ в римското право, където под нея се разбира „основната формулировка на претенцията“ на ищеца към ответника.
В религията под това понятие се разбира основният импулс, съкровеност,
намерение, мотивация, насоченост на сърцето, концентрация в молитвата.
Което съответства именно на формантната идея при композицията. Бла106

говест Златанов в коментарите за интенцията и смисъла в литературознанието дава следната дефиниция като най-разпространена: „Интенцията
е съзнателното или несъзнателно намерение на автора или читателя да
създаде определено художествено произведение с изразена структура и
смисъл или да възприеме даден естетически обект. […] Второто разбиране за интенцията – продължава той – постановява, че тя се състои от
различните психологически процеси, които се разгръщат във вътрешния
живот на субекта в момента на неговото съотнасяне с художественото
произведение. От финалната глава на това изложение ще стане ясно, че
аз се придържам към трета постановка за интенцията, която произтича
от феноменологията на Едмунд Хусерл. Според нея, интенцията изразява
онтологическата характеристика на съзнанието да бъде винаги съзнание
за обект, включително и естетически обект. В нея е концентрирана идеята,
че възприемателското съзнание и естетическият обект взаимно се предполагат, като в процеса на взаимодействието от водещо значение са базовите
характеристики на съзнанието“4. Той допълва: „Съществуването на някакъв
обект е съществуване само съотнесено с нечие субектно възприемане, с
нечие субектно съзнание. Обектът, взет сам по себе си, не би съществувал.
Неговото съществуване винаги се открива от съзнанието. Тази взаимозависимост в онтологическото полагане между света и съзнанието, между
обектите и субектите, Хусерл определя като „феноменалност“ и по този
начин оспорва класическото кантианско разграничение между феномени
и ноумени. Няма обекти сами по себе си, както не е възможно и съзнание
само по себе си. Съществуват само техните съотнасяния, налични са само
феномените. Тъкмо тази връзка между съзнанието и обекта Хусерл нарича
„интенция“, а онтологическия статус на съзнанието винаги да бъде съзнание
за нещо определя като негова интенционална същност. Ядреният елемент
на интенцията, онова, което я прави възможна въобще и във всеки конкретен случай, онова, което прави възможно взаимното полагане между
съзнанието и обекта, Хусерл нарича Sinn (смисъл) на интенцията, с което
поставя началото на тясното обвързване между двете категории“5.
Тълкуванието на Абелар в неговата „Етика“ въвежда дуалистичната
връзка – intentio и opus, иначе казано, интенция/намерение и творение, при
което – този момент при Абелар е съществен и в музиката – на нравствена
оценка се подлага намерението/интенцията, която е в компетентността
само на Бога, а опусът е етически неутрален. В музиката този дуализъм е
абсолютно идентичен.
4 Zlatanov, Blagovest. Интенция и смисъл на стиховия текст. Въведение [Intention and
Meaning of the Verse Text. Introduction]. – Електронно списание LiterNet [An Electronic
Magazine LiterNet], 19.11.2002, No. 11 (36). Available at: https://liternet.bg/publish3/bzlatanov/
intencia.htm) [accessed 25.03.2019].
5 Zlatanov. Интенция и смисъл на стиховия текст. Въведение.
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Без да се впускаме в темата за „мобилностите“, достатъчно добре
известна и коментирана във връзка с различни композитори, по повод на
партитурите на Букурещлиев в интенционалната им фаза все пак трябва
да припомним – всяка импровизационна форма съдържа ембрионалната
непредсказуемост (за развитие и резултат) във всички културни практики без изключение. Импровизационният вид творчество едва към Х век
започва да поражда междинна фаза и да я калцира в определени форми.
Тук накратко ще припомним едни много подходящи сравнения на Татяна
Кюрегян. Тя смята, че няма „принципна разлика между неточността на
грегорианската ритмика и точно толкова приблизителните ритмически
невми на С. Слонимски; между хетерофонната вариантност на органума и
ограничената алеаторика на В. Лютославски; между свободата на избора на
изпълнителски състав през Ренесанса и например в “Cantus Perpetuus” на
А. Шнитке (1975); между фактурната импровизация на зададена хармония
в практиката на генерал-баса и в “Stimmung” на К. Щокхаузен (1968)“6.
В този смисъл, резюмирайки този тип партитури, включително и тези
на Букурещлиев, се твърди, че те представят обновен тип синкретизъм
на няколко творчески фази – интенционалната, ескизната и на нотирания
опус (в разбирането на автора като предразвитие и финал).
2. Създаването на втората фаза, или финализирането на opus-а, казано
с понятието на Абелар, или осъществяването на избор (electio), казано
с понятието на Тома Аквински, при Букурещлиев се осъществява в сътрудничеството му с Клод Елфер, каквото всъщност с последния имат
ред други съвременни композитори. Информация за това дават няколко
от надлежно съхранените писма до Елфер от Букурещлиев. На част от
тях липсва дата, писани са на ръка достатъчно нечетливо, докато има две
други писма, отнасящи се до професионални въпроси. В писмо (ръкопис,
без дата) Букурещлиев съобщава на Елфер по повод пътуването на последния до Португалия за хубав фадо клуб, назовавайки го приблизително
по спомен. В друго писмо (ръкопис, без дата), в което се споменава периодът 1970–1975, става дума за изпълнението на „Архипелаг“ І и ІV, за
запис в Радио Франс по инициатива на Sacem = Асоциация на авторите,
композиторите и издателите на музика. В писмо от 6 януари 1966 г. до
Елфер Букурещлиев пише за конкретни начини на изпълнения на динамиката, с което, видимо от работните копия на Елфер, той се съобразява;
дава указанията за изпълнение по струните на рояла, за „отговорността
на пианиста към интерпретацията“ и пр.
В писмо от 17 юни 1985 г. Букурещлиев задава въпроса – как да се опише
това, което е невъзможно да се напише, обвързвайки го в съотношение 1
6 Kyuregyan, Tatyana. Глава XII: Алеаторика [Chapter XII: Aleatory]. In: Теория
современной композиции [Contemporary Composition Theory]. Moscow, 2005,
412–430.
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към 99 %. И тук отново можем да открием въпроса за интенцията и опуса.
В писмо от 13 януари 1978 г. той обсъжда основно фигурата на Дебюси,
„национализма“ му след 1914 г. в началото на Първата световна война
като реакция на немско-пруските отношения; значимостта на Дебюси
в началото на ХХ век на фона на Малер, Стравински, Шьонберг. Това
писмо е твърде пространно, възможно е да е част от публикуван по-късно
материал, но в публикуваните на френски и български език текстове за
Дебюси този не се съдържа.
Ще се спра на две от писмата на Букурещлиев до Елфер7 – едното е
чрез импресарския офис на пианиста, а другото е лично до него.
Първото е от 1983 г.
До
Г-н Клод Елфер
Чрез Концертно бюро
„Кисген“
Ул. /.../, Париж
Скъпи Клод Елфер,
Преразгледах партитурата на моя Концерт за пиано,
в резултат на което, както
вече ти казах многократно,
не останах удовлетворен въпреки забележителните ти
изпълнения на солистичната
партия. Така, реших да пренапиша напълно партитурата,
в очакване на това да представиш своето изпълнение
пред публика.
7. Писмо на Андре Букурещлиев до Клод Елфер
Моля те да не свириш повеот 1983 г
че
това
произведение, докато
André Boucourechliev to Claude Helffer: autograph
не успея да реализирам нова
letter dated 1983
версия.
Надявайки се, че разбираш тези артистични основания, оставам с
верни и приятелски чувства.
А. Букурещлиев
7 Писмата се публикуват за първи път.
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Второто писмо е от 1993 г. и се отнася до партитурата на „Томбò“
(“Tombeau”,„Гробница“, 1971) в памет на Жан-Пиер Гезек (Jean-Pierre
Guézec) – за кларинет и ударни или пиано.
След като се извинява, че
писмото е напечатано, което е
по-добре за разчитане вместо
„йероглифите“, изразяващи все
пак по-лично отношение, казано
в този смисъл от Букурещлиев,
той задава въпроси по клавирната
партия на „Томбò“:
1) Трябва ли пианистът да
бъде постоянно нащрек и готов
да реагира по-бързо от сянката
си, или може да бъде предупреден
навреме за последователността,
която кларинетистът реши да
започне? Или трябва да се опита
да отгатне началната последователност на кларинета? Ако
трябва да избира сред възмож8. Писмо на Андре Букурещлиев до Клод Елфер
ните елементи в даден момент,
от 1993 г.
започва този, който изглежда
André Boucourechliev to Claude Helffer: autoнай-подходящ, не е нужно да има
graph letter dated 1993
няколко секунди, за да го избере,
а трябва да е ориентиран с партньора?
2) Кога да заглушите (струните на) пианото? Трябва ли да има пауза между края на поредицата в пианото и началото на следващата
поредица в кларинета? Ако не, може ли пианистът да удължи (своята
партия) по времето на последователността на кларинета, така че да
завършат последователността заедно? Или дори да навлезе в началото
на (партията) на кларинета? Или да обедини всички тези възможности?
3) Да се дава ли знак на кларинетиста, че пианистът се намира
между две ноти или върху определена нота?
4) Съответстват ли индикациите над нотите на кларинета от
първия кръг и тези по-долу от втория кръг? Отговор – ДА
5) В частта на кларинета някои ноти са написани по-долу от други.
Необходимо ли е да изберете първоначалната нота в „серията“, така
че интервалите всъщност да са последствие?(което е много ограничаващо). Отговор – НЕ
6) Има ли разлика между най-горната точка на последната нота и
най-горната точка след скобата с надпис „да вибрира“?
7) Малки ноти sffz с педал отговарят ли на възраждането на резо110

нирането с педал точно след атаката? Ако не, как да се изсвирват?
(Особено за да се запази общият нюанс!)
8) „Ла“-то в кларинета е малко вероятно да се повтори, когато се
връщаме в началото на линията. Отговор – НЕ
9) Какъв е клъстерът на финалната клаузула на пианото? Не може
ли по-скоро да прочете като си-бемол – до – ре-бемол? Отговор - ДА
10) Има ли указание „октава по-долу“ за лявата ръка на 2-ри ред, 3-и
елемент? Отговор – ДА
11) Свири ли кларинетистът с (много) различни нюанси в рамките
на един и същ раздел? Отговор – ДА
12) Трябва ли да се забрани повторението на една и съща последователност в пианото? Отговор – ДА
13) Съответстват ли “initiales” и “finales” на първото и второто
петолиние на пианото, или можем да изсвирим като „първоначален“
или „финален“ всеки елемент в съответствие само с нюанса?
14) И последно: акордите променят ли се на секундови изцяло, или
в тях има повече пространство? Само първият клъстер е монолитен.
И накрая, преминавайки към третия пункт на съобщението, а именно:
3. За някои идеи на Букурещлиев в „Архипелаг“ І и Концерт за пиано ще
цитираме самия композитор от книгата му „Музикалният език“: „Аналитичното слово е неблагодарно, силещо се да призове чрез думи и писани
музикални примери онова, което е живо и омагьосващо единствено в
действителността на слушането. [...] Безспорно в опита си да обясним
някои твърде смели или спекулативни действия, особено в съвременното
композиране на музика, поемаме риска да увлечем читателя по неизследвани пътеки и да го объркаме... Дано въпреки това той успее да ни следва,
защото отвъд сложния си замисъл, въпросните произведения, от Дебюси
до Щокхаузен, са способни да трансформират начина ни на слушане“8.
Букурещлиев назовава трите важни за него категории: на композитора
създател, изпълнителя реализатор и на слушателя, чиято креативност
е силно провокирана: става дума за „отворените“ форми, при които се
проявяват активността и способността за свързване на нивото на фините
структури. Замисълът на тези структури си остава все така прецизен на
ниво обща програма от действия, която контролира и вдъхновява възможните поведения на формата във времето. Те обаче пренебрегват глобалността като затворена цялост; априори нямат нито начало, нито край9.
Именно „програма за действие“ има предвид Букурещлиев в композициите. Казано обобщено и накратко: стилът на Букурещлиев е формиран
от няколко фактора:
8 Boucourechliev, André. Музикалният език [Le language musicale]. Sofia, 2011, 69.
9 Boucourechliev. Музикалният език, 67.
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Несъмнено ярка музикалност, близка на Шумановата експресия и на
импресионистичния изказ – неслучайно Букурещлиев сред издадените
си на компактдиск лични изпълнения свири Дебюси, Мусоргски, Шуман.
Ситуационни фактори на време и място; влиянието на авангарда,
водещата функция на езика и творческата консолидация за промяна и
провокация; институционалната и творческа мощ на втория авангард.
Фактори/комплекси на идентичността – културният контраст, в който
попада Букурещлиев, не предполага балансьорство; той изисква от него
отказ от директивно звукотворчество към радикално новаторство; към
това в известна степен се наслагват комплексите на малката нация в
контекста на силна лидираща култура, при което е естествен отказът от
идентификация с първото и идентифициране с „авангардността“; с това
се обяснява известният застой в стилистиката му.
В цялост мисленето на Букурещлиев накратко определяме чрез негово
собствено разсъждение по повод на Дебюси: и в двата случая реториката
отсъства, тематичността е разградена, но в музиката се дава място на
„съвкупността от разпръснати сили“10.

9. Бележки на Клод Елфер за изпълненията на „Седем етюда по Пиранезе“ на Андре
Букурещлиев
Claude Helffer's Notes for the performances of Six études d’après
Piranese for piano solo by André Boucourechliev

10 Фраза на Дебюси, цит. по Boucourechliev. Музикалният език, 145–146.
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SCORES-IN-PROGRESS: FROM ANDRÉ
BOUCOURECHLIEV’S SCHEMES TO CLAUDE
HELFFER’S INTERPRETATIONS
Milena Bozhikova
Summary: In the 1960s, with the introduction of the idea of aleatorics and its
transformation into one of the specific ideologems of the second avant-garde, the
connection between the composer and the performer became especially important.
From the aleatoric score grows the second stage of the work-in-progress. André
Boucourechliev was joining the Paris avant-garde with his aleatory opuses, and
Claude Helffer is his main piano music interpreter and promoter. The text is
dedicated to Helffer’s interpretations stored on Boucourechliev’s manuscripts
in the pianist’s archive. Information about them and copies of manuscripts is
presented for the first time.
Keywords: work-in-progress, André Boucourechliev, Claude Helffer, aleatoric,
vanguard
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МОТИВИ • МОДЕЛИ • ЕСКИЗИ

АВТОБИОГРАФИЧНОТО ПИСАНЕ НА ЛАЗАР
НИКОЛОВ И КОНСТАНТИН ИЛИЕВ КАТО
ИНТИМНО И ПРЕДСТАВИТЕЛНО
Ангелина Петрова1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Резюме: Декларирането на истината като център на поетиката на авторите
на протестния канон на новата музика у нас се явява част от официалното
им слово, а интерпретацията на тайни факти, неогласени истини и трудни
за споделяне механизми на политическото се явява част от интимното, от
автобиографичното им писане. Официалното слово на протестните автори
артикулира разбирането им за изкуството като поетика на истината и крайното им противопоставяне на идеологическите канони. От друга страна,
в интимно несподеленото автобиографично слово на Лазар Николов се
фиксират тайни, апокрифни свидетелства за механизмите на властта. Автобиографичното им писане съхранява тяхната гледна точка, свидетелство
за събитията през 1968 г.
Ключови думи: истина, поетика на истината, протестен канон, идеологически канон, нова музика в България, автобиографично писане

Официалното слово на истина и лъжа
На Вацлав Хавел принадлежи обявяването на дилемата истина и
лъжа за главно противоречие в посткомунистическата (постсталинистката) ситуация. Хавел тълкува казването на истината като прецедент
във фалшивия свят на идеологическата действителност. Според него:
„Ако животът в лъжа е основната опора на системата, то нищо чудно, че
основната заплаха за него представлява „животът в истина“. Затова тя
трябва да го потиска по-ожесточено от каквото и да било друго“2. Хана
Аренд създава концепция за разбиране на съотношението на истина и
1 Dr Angelina Petrova is a Professor at the National Academy of Music and the Institute of Art
Studies, BAS. Research areas: theory of contemporary music; Solfeggio; musical hermeneutics;
contemporary Bulgarian music. She specialized under Prof. Gernot Gruber at the Institut für
Musikwissenschaft, Universität Wien (1997). She published the books: My World (a Series of
Interviews with the Composer L. Nikolov); The Composer Lazar Nikolov (2003); The Solfeggio
and the Methods of Composition of the 20th Century (2008), Cognitive Approaches to Musical
Hearing and Memory (2014). Awards & Grants: Golden Stave Award; Annual musicological
awards of the Union of Bulgarian Composers‚ Book of the Year (2003, 2014), The Golden Lira
of the Union of Musical and Dance Artists (2015). E-mail: angelinapetrov@abv.bg
2 Havel, Vaclav. Властта на безвластните [Vlastta na bezvlastnite]. Sofiа, 2017, 40–44.
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идеология, т.е. истина и манипулирана истина. Според нея основен е
„конфликтът между истина и политика, който се открива в разкъсването
на истините на разума“3. Декларирането на истината като център на
поетиката на авторите на протестния канон на новата музика у нас се
явява част от официалното им слово, а интерпретацията на тайни факти,
неогласени истини и трудни за споделяне механизми на политическото
се явява част от интимното, автобиографичното им писане.
Още в първата дискусия, и то пред официалния форум на срещата
ЦК-СБК, Константин Илиев формулира основополагащия постулат
на българската нова музика като изкуство, чийто естетически фокус е
истината. Той безапелационно разграничава две ситуации: да се пише
„музика, която ще те легитимира и ще те похвалят“ и „музика, с която да
останеш честен пред себе си в поетиката си“. Според него неизпълняването/дискриминирането на творбите с различна естетика и език води до
това, че: „Не само че нашата музика не можа да получи проверката на
живота, но и ние по този начин се откъснахме от живота. Защо? Защото,
без да искаме, останахме честни по отношение на това, което мислим.
Много лесно е да напишеш едно произведение, за което ще те потупат
по гърба: добре е написано, дайте да го изсвирим. Но кого ще лъжем?
[...] вас и нашия народ и защо трябва да го лъжем? По-хубаво е да сбъркаме, но да останем честни пред вас и пред себе си. Та, казвам поради
тези причини нашите творби останаха в чекмеджетата и без всякаква
перспектива да бъдат изпълнени от нашите филхармоници. Човек отива и по-далече, започва да не го интересува какво се мисли за неговите
творби, тъй и тъй няма да бъдат изпълнявани. Това може би е поради
особените методи, с които работим“4.
Невъзможността за публикуване според Константин Илиев означава
недопускане на поетиката на истината. В изказването си пред Отчетно-изборното събрание от 1962 г. Лазар Николов изрича думата инкриминиране: „Имайте предвид, че като се почне от Филип Кутев, всички
официално твърдят, че искат да подпомогнат творческото ни развитие.
Защо обаче тези извадки от официални доклади – а защо ги смятам за
такива ще обясня след малко – са явна инкриминация...“5. Истината и/
или нежеланието да се лъже се декларира като център на поетиката на
Константин Илиев и Лазар Николов, създаден в противовес на официално
идеологическото изкуство на соцреализма6.
3 Arendt, Hannah. Wahrheit und Politik, 1963. Available at: gellhardt.de/arendt_bluecher/12_
Wahrheit_u_Politik.pdf [accessed 12.03.2019].
4 ЦДА, Ф. 1-Б, оп. 5, а.е. 490, л. 130–134 [TsDA, F. 1-B, op. 5, a.e. 490, l. 130–134].
5 Kuyumdzhiev, Yulian. Страници от архива [Stranitsi ot arhiva]. Plovdiv, 2017, 32.
6 Това започва с официалната стенограма пред форум като „Срещата с ЦК“. С изключение
на кратки бележки за 12-тоновата поетика от Л. Николов, както и на отделни фрагменти
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Истината е своеобразен поетически корен, субстанциалност и откритост на центъра на музикалните идеи. Истинното се разбира и от Лазар
Николов чрез Кантовата категория субстанция: „Музикалната субстанция е дълбока, сериозна, силно емоционална, човешка и в същото време
изказана по най-простия и убедителен начин. [...] Именно само при тези
качества Константин Илиев можа да създаде свой собствен оригинален
съвременен стил, очистен от всякаква помпозност, от фалшив патос“7.
Очертаването, посочването на истината е прецедент, прекъсващ всевъзможните значения/смисли и лъжи на идеологемите. Това показва, че и
идеолозите са прави, когато твърдят, че Константин Илиев, Лазар Николов,
по-нататък и Васил Казанджиев, не приемат естетиката на соцреализма.
Като казване на истината тази поетика обозначава и плоскостта на „непризнаване на всякаква идеология“, на отхвърлянe на всяко политическо
регулиране на поетиката и езика, но не е „абсолютен бунт“, защото се
дистанцира и от канона на западноевропейския авангард.
В официалното слово на Лазар Николов и Константин Илиев изобличаването на идеологическите неистини и съзнателни идеологически
лъжи се води от двамата автори много ожесточено. По повод на дискредитиращото според партийните критерии идеологическо обвинение, че
са „електронници“ и „конкретници“, Лазар Николов заявява: „Не съм
писал и не пиша електронна и конкретна музика, не само защото нямам
необходимите уреди – студио и прочие, но и защото тя не ми допада, не
е по моя вкус и разбиране“8. В дискусиите пред ЦК и дебатите по ОИС
62 се разгръщат най-сетне и успешно проведените сюжети на разобличаване в лъжа на Зенгинов, както и на Ст. Стоянов от Л. Николов и К.
Илиев, които ще изследваме малко по-късно. Дискурсът истина/лъжа е
коментиран много настоятелно и продължително в периода 1962–1969 г.
Този период е последен в сблъсъка на остри полемики. Така официалното
слово на протестните автори артикулира нещо интимно: разбирането им
за изкуството като поетика на истината и крайното им противопоставяне
на идеологическите канони. Следователно тук е фокусът на протестната
им поетика, един интимен момент е изразен в официалното слово и маркира различната, съпротивляваща се на официозите поетика.

в музиколожкото наследство на Константин Илиев, двамата автори не излагат системно
възгледите си за дванадесеттоновата поетика.
7 ЦДА, Ф. 291, оп. 3, а.е. 41, л. 25 [TsDA, F. 291, op. 3, a.e. 41, l. 25].
8 Kuyumdzhiev, Yulian. Страници от архива, 32.
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Непубликуваният ръкопис на Лазар Николов и неогласените
тайни спомени за обществени драми и политическата
реставрация на 1968 г.
В интимните, неогласени ръкописи на Лазар Николов и Константин
Илиев се съхраняват оценки, идеи, следи, които имат неофициален,
неогласяван смисъл – смисъл, който авторите са искали да се запази в
тайна. Такъв е ръкописът на Л. Николов от края на 90-те, в който той
доверява най-интимна информация с условия да се публикува след около
две десетилетия. В своето интимно-тайно слово той е оставил следи за
необявени задкулисни факти на реставрацията от 1968 г.
Тук трябва да кажа няколко общи думи за 1968 като година на връщане на идеологическите диктати в СБК. Реставрацията е пряк резултат
от чешките събития от 1968 г. Тази 1968 г. установява нови механизми
за отново контролирана идеологическа ситуация. Тя се разгръща под
сянката на идеологемата за връщане на партийността и основен обект,
върху който повторно трябва да се установи идеологическият контрол,
са актуалните течения на сонористиката. Тук Л. Николов оставя своите
дълбоко интимни, според него невъзможни за публикуване спомени/
преживявания. Така за нас след две десетилетия е ясно, че публичното
и частното в тоталитарните условия имат наистина много специфични
отношения. Лазар Николов е описал събранието на секция „Композитори“, на което той е трябвало да бъде разкритикуван. Доколко този
спомен е крайно травматичен за него, се вижда от факта, че го е описал
в най-съкровения си автобиографичен текст. Свидетели сме на неговия
разказ от първо лице за административния акт на дискредитиране на
лявата диверсия и „групата“ авангардисти.
Според Лазар Николов: „Това събрание се отличаваше със своята
организирана бойкост, в което всякакви норми на приличие и елементарно възпитание бяха прекрачени. Ако някой можеше да ни погледне
отстрани, би се отвратил от държанието на тези хора, от чиито композиции трябва да се възхищават в концертната зала. Филип Кутев и
Тодор Попов не се намесваха, мълчаха и наблюдаваха. Оставиха ме да
се разправям с глутницата. Пипков отсъстваше, пък и беше излишно да
присъства. През изминалите три години той добре беше работил. Сега
работата му се беше увенчала с успех. Творческите ми съидейници също
не присъстваха, с изключение на Георги Тутев, който се ядоса и си отиде,
щом започна словесната атака срещу мене. А тя се водеше от Веселин
Стоянов, Парашкев Хаджиев, Панчо Владигеров, Иван Маринов и други.
Цялото заседание бе стенографирано. В отпечатания протокол най-лютите
реплики и голословни нападения на нападателите ми бяха изхвърлени.
Този протокол днес не съществува. Унищожен е. Но аз си бях прибрал
вкъщи един екземпляр, който изчезна необяснимо. Макар осакатен и лишен от съответните интонации, ако можеше да бъде прочетен днес, щеше
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да се разбере падението, до което бяха стигнали тези хора. Обвиненията,
че нашата „група“ правила пропаганда на западната музика и отричала
творчеството на нашите композитори се лееха. На всички изказвания от
този тип подло се даваше идеологическа окраска, а и друго не можеше
да бъде. Парашкев Хаджиев твърдеше на висок глас, че сме казвали: „Не
гледайте какво пишат тези дъртаци, а гледайте на Запад“9. Гледането на
запад е тежък идеологически грях и повод за наказателни действия.
Реторика като: „шизофрения“ (определение за 12-тонова музика
и алеаторика), „убийци“ (композитори, които убиват младежта) са в
най-сгъстените части на идеологемата и част от спомена за това събрание. Л. Николов пояснява: „Няколко пъти се обърнах към изказващите
се, най-вече към Веселин Стоянов, да се уточнят. Исках да се отговори
на въпроса ми: кой, къде е казвал това или онова“. Но отговор на този
въпрос не получавах. Голословните нападки и обвинения се сипеха“10.
Най-сетне според свидетелството на композитора се достига пиков момент:
„Всички реплики, които цитирам, са съвършено точни. Възстановявам
един момент от диалога между мен и Веселин Стоянов: „Лазко, Лазко,
ти знаеш колко те обичам! (Присъстващите изригват в неудържим смях.)
Отговори ми, ти знаеш ли, че получих анонимно писмо?“. Анонимното
писмо, което Веселин Стоянов е получил, представлява следното: Илия
Илиев е получил добри критики, изрязал ги от вестника, сложил ги в един
плик и му ги пратил. Отговарям след известна пауза поради недоумението,
в което изпаднах: „Не, не знам“. В. Стоянов: „Ето, виждате ли, той не
знае (гласът му крешендира), че съм получил анонимно писмо. Вие сте
убийци!“. Георги Тутев: „Вие сте убийци“ и напусна заседанието. След
неколкократни нападения за „анонимното писмо“ обясних на Веселин
Стоянов, че не съм полицейски чиновник, че не съм детектив. Че с анонимни писма не се занимавам и такива не съм получавал, за разлика от
Зенгинов, който, докато бяхме „колеги-секретери“, често получаваше
такива“11. П. Хаджиев още от 50-те винаги е изразявал своя академизъм и
несъгласие с новата музика; по-специална е ролята на В. Стоянов, който
е интелектуалец от голям разряд, но още от 50-те има ключова роля в
строенето на наказателните идеологически механизми. В множеството
употреби на словото, при напрупването на идеологически формули истината в случая е субективна, преживяна, автобиографично споделена...
Така е и спрямо събитията, отбелязали връщане на идеологическия диктат
от 1968 г. в българската музика.
9 Nikolov, Lazar. Разказ за преживяното, личен архив на семейството на Лазар Николов
[Razkaz za prezhivyanato, lichen arhiv na semeystvoto na Lazar Nikolov]. 1997, 292.
10 Nikolov. Разказ за преживяното, 242.
11 Nikolov. Разказ за преживяното, 294.
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Друг важен елемент от фактологията около Отчетно-изборното събрание от 10 март 1969 г. е изборът на президиум, той също в себе си е
скрита драма. През годините на официална нелегалност на ППО към
СБК от 1966 до 1968 г. се говори как партийците не са победили през
1965 г. Сега, без да се прави промяна в устава на съюза, гласуването на
новия състав и ръководство се разкрива в необичайна светлина.
Не само в ръкописа на Лазар Николов, но и в други свидетелства
се лансира тезата, че изборът на президиум, съответно след това и на
предсетадел, не само е бил предизвестен, а и манипулиран. В ситуацията
след 1968 г. определено е съществувала заплаха овластеният В. Стоянов, който при това има устойчиви партийни връзки, да се превърне в
председател на СБК. Драстично е свидетелството от ръкописа на Лазар
Николов: „Упорито се говори, че изборите за ново ръководство на СБК
на 10 март са били фалшифицирани. Ето защо Веселин Стоянов и Константин Илиев не бяха избрани, въпреки че имената им фигурираха в
изборната листа, което означаваше пълен изборен успех. Фалшификацията е била извършена от Евгени Павлов, способен на такива дела, и
Димитър Петков. А Веселин Стоянов и Константин Илиев желаеха да
влезнат в ръководството. Константин Илиев бе оставен като подгласник.
Предишният избор за ръководство на СБК се състоя през 1965. Тогава
за първи път Веселин Стоянов пропадна, а това му пречеше да стане
председател на СБК, пост до който той упорито се домогваше. Споменах вече, че от всички съществуващи тогава български композитори
Веселин Стоянов бе човекът, на който най-много му и отиваше да седне
в шефското кресло. Но Филип Кутев не искаше да му отстъпи председателското си място“12.
Описаното е част от тези конспиративни пластове в мрачните години,
за които не е възможно да се намерят свидетелства или доказателства,
то е недоказуемо и в този смисъл не може да се оспори, въпреки че,
както казах, се потвърждава и от други свидетелства. Също трябва да
се знае, че Веселин Стоянов в сянка провежда своя „паралелна властова
позиция“ (паралелна с тази на Димитър Петков и Филип Кутев), тя е
открита и ясна, той е сред малкото композитори, имали нещо общо с
властимащите. Споменът продължава: „През месец януари 1960 се състоя премиерата на балета „Папеса Йоана“ от Веселин Стоянов. Никой
български композитор досега не е бивал така почетен от толкова хора,
носещи високи държавни постове, като него. Георги Трайков, Тодор
Живков, Венелин Коцев и др. дойдоха на премиерата и изгледаха балета
от край до край. След такава небивала чест логично бе Веселин Стоянов

12 Nikolov. Разказ за преживяното, 280.
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да получи председателския пост на СБК. Уви, това не стана“13. Лазар
Николов предполага, че толкова страстното преследване от страна на
В. Стоянов, най-яростното, което е съществувало дотогава към него, е
своеобразен отговор за изборното пропадане на Веселин Стоянов през
1965 г., също, уви напразно, защото според Лазар Николов: „Разбира се,
аз не бях влиятелен тогава, та да му устроя тази лоша шега“14.
Независимо дали е манипулиран изборът на президиум или не, в
спомена се описва драматичната реакция на Веселин Стоянов: „Ударът
е бил страхотен. Когато са съобщавали резултатите и той не си е чул
името в листата, е останал като с гръм ударен. Столовете на всеки ред
в салона на СБК са свързани. Редът, на който е седял в този момент, се
е разтресъл от неговото вълнение. Струва ми се, че не греша ако твърдя,
че пропадането му в този избор допринесе за неговата смърт няколко
месеца по-късно (юни 1969)“15. Това е въобразена или може би истинска
„номенклатурна драма“. Още от 1949 г. Веселин Стоянов последователно застъпва позиции, които определят „буквата на соцреализма“ като
наказваща, „плод на гнева“. Той е фигурата, която най-последователно
критикува формализма – в дискусиите от 1956, 1962, 1967 г. и т.н. През
1969 г., т.е. във вълната на реставрация на контрола и обявяване на победата на социализма, той не би бил според мен желан избор за редовите
членове. Той се откроява като фигура, която би била по-наказваща от
балансиращия и винаги запазващ умерена и справедлива линия Филип
Кутев.
С тази мрачна история се ознаменува посоката на връщане на идеологическия контрол на 1968–1969 г. Става дума за повторна съветизация,
възстановяване на соцреализма: „Новото ръководство, което бе избрано,
върна разбиранията за творчество две години назад, т.е. към периода
на догматичното, ограничено мислене, наречено „култ към личността“.
Държанието на това ръководство към членовете композитори стана пак
високомерно, началническо. Всички придобивки и свобода на творческите възгледи, които се осъществяваха по време на моето секретарство, бяха за години наред погребани. Пак тъпота, пак мракобесие, пак
тирания... Наново поставяне на прът в естественото развитие: прът в
спиците – Пипков израз. Никой не можеше да ни стори по-голямо зло от
това, което ние сами си извършвахме. През тези години композиторите
от други нации се заловиха да правят кариера, а ние се връщахме към
заплахите, преследванията, забраните на произведения и композитори.

13 Nikolov. Разказ за преживяното, 212.
14 Nikolov. Разказ за преживяното, 292.
15 Nikolov. Разказ за преживяното, 276.
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Ум!“16. За съпричастните към новата музика това е огромна драма: след
няколко години поне усещане за съпринадлежност към Средна Европа, Полша и Чехословакия, докосване до много повече информация за
новата музика от Западна Европа, откриване и на собствени хоризонти,
се налага отново матрицата на униформено контактуване/говорене и пр.
С това се откроява фактът, че в интимно-несподеленото автобиографично слово Лазар Николов фиксира много драстично, дори апокрифно
свидетелство. То всъщност няма как да не бъде „тайно“, интимно-споделено. В същото време тъкмо в него се съхранява истинската, пред себе
си казана оценка за събитията, също и за 1968 г. Официалното слово и
автобиографично-несподеленото в тази ситуация образуват контрапункт,
полифонична тъкан, която разкрива сложния контекст на важните събития и съдбоносните видове спомени за тази епоха.
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THE AUTOBIOGRAPHICAL WRITINGS OF THE
BULGARIAN COMPOSERS AS INTIMATE AND
REPRESENTATIVE
Angelina Petrova
Summary: Declaring the truth as the main point of poetry for the authors of the
protest canon of the new music in Bulgaria (L. Nikolov, K. Iliev) was part of their
official outlooks. The interpretation of secret facts, unspoken truths—and difficult
to share mechanisms of the political reality—is part of their autobiographical
writing. The official opinion of the rebel authors articulate their understanding of
art as a poetics of truth and their opposition to ideological canons. On the other
hand, secret, apocryphal evidence of the mechanisms of power was set down in
the intimate, autobiographical writings of Lazar Nikolov. Their autobiographical
works recorded their point of view as evidencing of the events of 1968.
Keywords: truth, poetics of truth, protest canon, ideological canon, new music
in Bulgaria, autobiographical writing
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„СЪВЪРШЕНИЯТ КАПЕЛМАЙСТОР“ НА ЙОХАН
МАТЕЗОН – ПОВРАТНА ТОЧКА В ИСТОРИЯТА
НА ИДЕИТЕ ЗА МУЗИКАТА
Кристина Япова1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: Текстът разглежда фундаменталния труд на Матезон в контекста
на прехода от бароковия ХVІІ век към естетическия ХІХ век. Въз основа
на идеите, изложени в труда, ще бъде аргументирана неговата решаваща
роля за осъществяването на този преход. Развиващ постановките на бароковата теория за афекта, „Съвършеният камеплайстор“ същевременно
открива перспективи за ново осмисляне на въпросите за съдържанието на
музикалното изкуство и неговата цел. Така, без да разрушава мисловната
парадигма на барока, той пренарежда йерархичната система на музикално-изразните средства и променя ценностното ударение в отношението
вокална – инструментална музика по начин, който пряко води към идеите
на музикалната естетика.
Ключови думи: теория за афектите, Матезон, Affektenlehre, musica poetica,
музикална естетика

Преди да бъде повратна за историята на знанието за музиката, точката,
отбелязана с Матезоновият труд, е елиптична. Както е известно, елипсисът е термин за обозначаване на отклонение от обичайното, постигано в
музиката чрез пропускане (έλλειψις) на очакваното хармоническо събитие.
„Съвършеният капелмайстор“2 (1739) не просто е белязан с отклонение от
идеите за музиката, развивани през музикалния барок, а поставя началото на това отклонение. Елипсисът е двойствен: той принадлежи и на
1 Dr Kristina Yapova is a Professor at the Institute of Art Studies, BAS. Research areas: theory,
history, and philosophy of music. Author of the books: Dobry Christov and the Idea of Personality
and Community (1999), The Archives of Dobry Christov. A Catalogue (2002), Churchliness and
Musical Thinking. On Examples of Dobry Christov’s Work (2006), The Music that Lifts Up the
Hearts (2007), Sound and Ethos. Variations on a Theme by Boethius (2011), Music and Logos.
‘Moses and Aron’ by Schoenberg (2015). Awards: Book of the Year Award by the Union of Bulgarian Composers (1999, 2002, 2006, 2011). E-mail: yapovak@abv.bg
2 Mattheson, Johann. Der wollkommene Capellmeister. Hamburg, 1739; rpt. Kassel, 1954. Трудът
е цитиран по: Mattheson, Johann. From the Complete Music Director. In: Source Readings in
Music History. Oliver Strunk (ed.). Revised Edition: Leo Treitler. W. W. Norton & Company:
New York – London, 1998, 697–703.
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реалното движение на нещата, и на съзнанието, което го определя като
елипсис. Двойствен е и защото изисква смяна на позицията на тълкуване, нещо повече, изисква удържане и на изходната, тази, която следи
първоначалния ход, и на новата, отчитаща това, до което се достига.
Единствено подобна едновременност позволява фиксирането на точката
за преобразуване, схващането ѝ като елипсис.
„Съвършенният капелмайстор“ е елиптична точка поради това, че
претълкува възлови барокови идеи. Претълкувани, те се отклоняват от
съдържанието, което имат по времето на създаването си, и предоставят
на историята ново. В случай че то се окаже достатъчно трайно и даде
възможност за развитие в нови посоки, елиптичната точка ще може да
бъде наречена и повратна.
Съобразен с елипсиса, подходът към „Съвършеният капелмайстор“
трябва да е двустранен – откъм ХVІІ век и откъм ХІХ век. Още от първоначалното стереоскопично оглеждане на времето, в което е създаден трудът,
става ясно, че думите „старо“ и „ново“ някак потъват в историческия
контекст и не работят така адекватно по отношение на него, както спрямо
заобикалящите го векове. Действително, в областта и на музикалната
теория, и на музикалната практика новото, което идва с бароковия ХVІІ
век, е твърде силно; не по-слабо е то и през ХІХ век, особено в сферата
на знанието за музиката, което с възникването на новата дисциплина
„музикална естетика“ ще се пренареди от корен.
Музикалният барок оформя физиономията си поне около три нови идеи,
станали известни с наименованията „теория на афектите“, „музикална
реторика“ и „музикална поетика“. Тези наименования не са от един и същ
ред, те идват, за да изтъкнат различни значими моменти от една идейна
цялост, състояща се от множество елементи, които се отнасят един към
друг понякога логично, друг път противоречиво, без обаче да разрушават
нейната основна сглобка. Първата от трите опори на тази сглобка е идеята
за творбата – ръкотворна, излязла изпод перото на майстора, оставена след
неговия труд като res poetica: „Поетика е това, което не се стреми нито
към познание за нещата, нито само към практиката, а оставя след себе
си някакво произведение след труда“3. Втората е идеята за форма – онази
нова за ХVІІ век идея, според която композицията е „изкуство на създаване на завършена творба, която има ясен замисъл и единство – начало,
среда и край, както Аристотел отбелязва в своята Поетика“4. Формата е
условие за творбата, за нейния самостоятелен живот. Формата е начин
на мислене – така както начин на мислене е техниката за ренесансовата
3 Listenius, Nicolaus. Musica. Wittenberg: Georg Rhau, 1537. Цит. по: Palisca, Claude. Foreword
by the Series Editor. In: Joachim Burmeister. Musical Poetics. Translated, with Introduction and
Notes by Benito Rivera. Hew Haven and London: Yale University Press, 1993, VII.
4 Palisca. Foreword by the Series Editor, VIII.
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полифония. А техниката сега е музикалната реторика – третата опора на
музикалния барок. Тя дава правилата за това как ще се изгражда формата
и как ще се постигне нейното афектно въздействие.
Още „Музикални поетики“ от ХVІІ век създават условията за превръщането на едно от основните понятия на музикалния барок – афекта – в
елиптично понятие. Както изисква елипсисът, то подлежи на тълкуване
от две позиции – на формата и на въздействието, постигано чрез нея.
Афектът най-напред е формална категория, а след това изразна. Най-напред той е образувание, изградено с реторически средства; след това е
страстта, за предизвикването на която е предназначено това образувание.
Матезон (1681–1764) принадлежи към учението, което през ХVІІІ век
наследява, продължава и заедно с това се отклонява съществено от бароковата теория на афектите, макар да носи нейното име – Affektenlehre.
Първата стъпка от отклонението германският музикален теоретик прави,
като поставя нов, различен от бароковия щрих върху понятието „афект“.
Без да се отказва от неговото основно формално съдържание, той усилва
значението му на човешки афект до степен, в която това значение лесно ще
може да изземе за себе си целия съдържателен обхват на понятието. Тази
нова щриховка повежда след себе си други, направени толкова елегантно.
Всички те са представени в труда „Съвършеният капелмайстор“ (Der
vollkommene Capellmeister), чието подзаглавие гласи: „Основна информация за всички неща, които онзи, който иска да ръководи една капела
достойно и успешно, трябва да разбира, да умее да прави и да доведе до
съвършенство“. Още тук връзката между знание и умение – връзка, която
самият Матезон реализира в дейностите си на практик и теоретик5, – е
изведена в правило. Разбирането не е пълноценно без умението, а без
него умението не е достатъчно – двете условия за постигане на съвършенството. И още тук, в изнасянето пред скоби на взаимовръзката между
тях, се крие зарядът за предприетото в труда преобразуване на текущите
за времето идеи и понятия.
Сред тях е понятието musica. Отнасящо се през цялото Средновековие до музикалната наука, през бароковата епоха то представя цялото
на музиката в неговата нова троична структура, сменила предишната
двоична чрез присъединяването на musica poetica като трето, ново звено към musica theorica и musica practica. С характерния си стил, който
не руши структури и йерархии, а ги видоизменя, като внася в тях нови
акценти, Матезон добавя към теорията на композирането, разработвана
от „Музикалните поетики“ на ХVІІ век, още една област, която, макар
5 Матезон е оперен певец, органист, капелмайстор на Хамбургската катедрала, композитор,
музикален теоретик и критик (вж. Murata, Margaret. Johann Mattheson. In: Source Readings
in Music History. Oliver Strunk (еd.). Revised Edition: Leo Treitler. W. W. Norton & Company:
New York – London, 1998, 696).

126

достатъчно условно, може да се нарече „теория на музикалното възприятие“. Резултатът е създадената теоретична система на връзките между
мелодическите типове и типовете възприятие. Може да се каже и така:
между двете различни съдържания на „афекта“ – на изразна структура
и на съответстващия ѝ отклик в емоцията, етоса или осъзнаването от
страна на слушателя.
Наистина Матезон удържа двойния отчет на афекта и подробните
съответици между мелодическите типове и човешките емоции, предизвикани от тях, говорят именно за това. Същевременно той задейства
почти незабележимо отклонение – от формата към израза, от това, което
предизвиква чувството, към самото чувство, – отклонение, което ще търпи
нарастващо ускорение до момента, когато човешките чуства не завземат
цялото „съдържание на музиката“. Моментът настъпва скоро: 14 години
след отпечатването на Матезоновия труд Карл Филип Емануел Бах ще
заяви, че „истинското съдържание на музиката“ са човешките афекти,
изразени от „музикалните мисли“6.
Матезоновото съчинение израства върху идеята за музикалната направа – идея, претърпяла немалка промяна в отсечката от res facta (понятието
на Тинкторис) до poeio със смисъла, в който го схваща бароковата musica
poetica. По признака на средствата, с които се произвежда музиката, авторът най-напред разграничава вокалното от инструменталното музициране,
незабавно въвеждайки идеята за умението, нужно за него: „Цялото умение7 за музициране, вокално или инструментално, се осъществява чрез
някакви подходящи за него средства, които при второто обикновено се
наричат инструменти. Човешкият глас също има свои собствени естествени средства, макар че те се различават от изкуствените“8. Въведеното
разграничение между естествени и изкуствени инструменти не е ново, то
често се среща в музикалните трактати от Средновековието и Ренесанса.
Сега обаче то не обслужва целта да се отдаде предимство на естествените средства. Специалното внимание, което се обръща на изкуствените,
подготвя тяхното постепенно ценностно уравновесяване с естествените.
Въпреки това, тъй като изкуствените средства са изработени, докато
естествените са вродени, мелодиите, създадени с тях, принадлежат към
различен клас – вокален и инструментален. Защото с нещата, направени
с помощта на изкуството и с тези, които са естествени и вродени, човек
трябва да се отнася по различен начин9.
6 Bach, Carl Philipp Emanuel. Опит върху правилния начин да се свири на пиано. І част (превод: Радка Казанджиева-Пъдева) [Opit varhu pravilnia nachin da se sviri na piano. I chast (transl.:
Radka Kazandzhieva-Padeva)]. – Музикални хоризонти [Muzikalni horizonti], 1982, No. 15, 106.
7 Geschiehet (Geschick) – ловкост, сръчност, умение, похват.
8 Mattheson. From the Complete Music Director, 697.
9 Mattheson. From the Complete Music Director, 697.
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Матезон педантично изброява седемнайсет разлики между вокалната
и инструменталната мелодия. Първата въвежда с една барокова по дух
персонализация, според която вокалната мелодия е „образно казано,
майката“, а инструменталната – „нейната дъщеря“10. Излагайки основателността на подобно сравнение, авторът изтъква, че неговият смисъл
е по-дълбок, тъй като то „показва не само разликата в степента, но и
вида отношение [между двете]. Защото, както е естествено майката да е
по-възрастна от родната си дъщеря, така и вокалната мелодия несъмнено
я е имало по-рано на този грешен свят от инструменталната музика. Оттук
първата не само притежава ранг и предимство, но и насочва дъщерята
да следва майчинските ѝ правила възможно най-добре, за да направи
всичко напълно изящно/елегантно и плавно, така че човек да може да
чуе чия дъщеря е тя“11.
Изящност, елегантност, изкусност – това са качества на направата,
които са издигнати като практическа цел и теоретическа ценност за
musica poetica и които черпят основанията си от старата идея на реториката за отклонението от ежедневното. Ежедневното е не само простото
и обикновеното, но и природно правилното. Последното трябва да се
усвои и обработи от изкуството, което запазва връзките си с него, но и
се издига над него. От гледна точка на историята на идеите тук отново
сме в междинно положение: назад е съгласието между природните правила на музиката и правилата на композирането, напред е онова рязко
противопоставяне между едните и другите, което ще бъде възвестено
от Ханслик. Естетикът на музиката ще изправи природа и изкуство едно
срещу друго, природно правилното срещу творчески красивото.
Матезон съхранява традиционното разположение на вокалната и
инструменталната музика по първенство, признава ролята на вокалната
да задава правилата, които инструменталната трябва да следва. Същевременно той въвежда нов критерий, по който те вече са уравновесени.
Критерият е подходящото. Наред с връзката си с вокалната музика по
произход, инструменталната ще придобие самостоятелност по вид: за
порасналата дъщеря подходящото е друго, различно от това за майката.
Положението, че чистият инструментален звук може „да говори“ сам,
без помощта на думите, – положение, което изминава дълъг и труден
път до утвърждаването си – означава, че той е способен да изразява смисъл. Какъв е този смисъл е въпрос, който не само че няма да се решава
еднозначно, но и ще предизвиква остри дискусии, в които следващите
векове и авторите от тях ще дават различни, в най-съществен аспект
противоположни отговори. Със затихване или усилване тези отговори
10 Mattheson. From the Complete Music Director, 697.
11 Mattheson. From the Complete Music Director, 697.
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ще набелязват път, започващ от представителното за ХVІІІ век изказване
на К. Ф. Е. Бах, преминаващ през силната за ХІХ век идея на Едуард
Ханслик, че музиката изразява единствено самата себе си, и достигащ
до музикалната херменевтика от Кречмаров тип през ХХ век, търсеща
възможност музикалният израз да бъде съобщен чрез езика на словото.
Истинската цел на музиката
Дванайсетата от разликите между вокалната и инструменталната музика, изброени от Матезон, е възлова за разбирането на неговия възглед.
Като тръгва от „най-известното“12 – че „инструменталистите не боравят
с думи като певците“13 – и се придвижва до заключението, „че инструменталните мелодии могат [да съществуват] и без самите думи, но не
и без афектите“14, той достига до същината на този възглед, отнасяща
се до истинската цел на музиката: „Тъй като истинската цел на мелодията изобщо може да бъде само развлечението на слуха, чрез който се
пораждат страстите на душата, тази цел не може да осъществи никой,
който не ѝ е изцяло отдаден, който сам не е развълнуван и който не мисли
много-много за страстта, освен ако тя не дойде неволно. Но ако той бъде
затрогнат по един по-възвишен начин и пожелае да затрогне и другите
посредством хармонията, трябва да знае как да изрази искрено всички
емоции на сърцето единствено чрез самите звукове и тяхното умело
съчетаване, без думи и по такъв начин, че слушателят да може напълно
да долови и ясно да схване подтика, чувството, смисъла и израза, както
и съответните деления и цезури, като че ли това е един истински разказ.
Такава радост! Изисква се много повече изкуство и много по-силно въображение, ако човек иска да постигне без думи, а не с тях“15.
Връзката между музика и реторика в откъса е сплетена по особен
начин. От една страна, музиката подражава на разказа, заимствайки
неговата форма, драматургия и лексикални единици. От друга страна,
афектът се изчиства от словесния смисъл и се изпълва с музикален. А
за изразяването на музикалния смисъл е нужно повече изкуство, защото
той е лишен от всякакви помощни опори. Майсторът на музикалната
направа набира скорост, за да изпревари майстора на словото.
Един ретроспективен поглед към Матезоновия възглед за истинската
цел и истинското съдържание на музиката откъм музикалната естетика
на Ханслик ще установи колко много тя дължи на този възглед, макар
експлицитно да е взела постановките си не от историята на знанието за
12
13
14
15
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Mattheson. From the Complete Music Director, 698.
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музиката, а от общата естетическа теория. Истинската цел – развлечението на слуха – е заявена ясно и категорично в „Съвършеният капелмайстор“. И само отново ретроспективно и отново от гледна точка на
установилата се по-късно автономна естетика последвалото логическо
извеждане може да изглежда като отстъпление от прекия път в постигането на целта. Автономната естетика налага „чистота“ на сетивното
слухово развлечение от всичко извън самото него и заради тази чистота тя отхвърля страстите на душата. Обратно, Матезон държи открит
канала между сетивото и страстта, по който протича въздействието.
Нещо повече, за разлика от реторическото отстранение, според което
ораторът, включително и музикалният оратор, не изпитва страстта,
която представя, Матезон иска от правещия сам да ѝ се отдаде изцяло с
аргумента, че той ще може да затрогва другите единствено като извлича
чувството от себе си. Разработването на възможно най-много варианти
на двуделната връзка сетиво – страст му позволява да създаде подробна
таксономия на музикалните афекти, която е отново двуделна. Тя се състои от типове музикални мелодии, принадлежащи на определена форма,
част, дял от цикъл или жанр, и изоморфния му човешки афект. Колкото
до механизма на построяването ѝ, негов двигател е именно връзката,
съгласуваността, съответствието между двете. Промяната, която Матезон внася в този механизъм, валиден за всяка по-ранна афектна теория,
е в това, че музикалният афект, притежаващ във всяка от тях формален
статус, сега открива себе си и за съдържанието на човешката страст, на
предизвиканото чувство.
Категории и типове мелодии
Както показва заглавието на тринайсета глава от втора част на труда,
„Категориите на мелодиите и техните отличителни характеристики“16,
Матезон различава „категории“ от „типове“ мелодии: първите той отнася към израза, вторите – към музикалния жанр и форма. За характеризирането и на едните, и на другите той търси думи, които могат да
предадат човешки състояния – на „бурна и краткотрайна страст“17, на
„ярост, която скоро утихва“18, на „нетърпение и избухливост“19 – така и
музикални състояния, т.е. такива, които се постигат чрез определени
музикални средства – жигата е „свежа“ и „подвижна“, [танците] „лур,
бавни и точкувани, разкриват горда, надменна природа“, а италианският
вид жига „се впуска в крайна бързина и пъргавина, макар в повечето
16
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случаи по начина на едно течащо и непрекъснато движение, подобно на
равния и неспирен поток“20.
Постепенно и упорито той изработва свой собствен лексикон за описание на афектите, локализирани във форми, жанрове, жанрови видове
и подвидове. Отсенките на приятността, удоволствието и насладата проправят пътя към естетиката от Хансликов тип – автономната музикална
естетика, – а тези на „страстта“, „ревността“, „гордостта“, „празната
амбиция“ и „подвижния дух“21 водят към т.нар. естетика на изразителността, или на чувствата.
Матезон, най-значимият представител на Affektenlerhe, има съзнание
за своето новаторство: „Може би защото никой не е могъл да каже всичко
това по-рано и едва ли си го е и помислял, много хора ще сметнат, че
в него аз търся нещо, което не трябва да бъде откривано там и което е
възникнало в собствения ми ум“22.
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MATTHESON’S THE COMPLETE MUSIC DIRECTOR –
A TURNING POINT IN HISTORY OF IDEAS ON MUSIC
Kristina Yapova
Summary: The paper discusses the fundamental Mattheson’s work The Complete
Music Director (Der vollkommene Capellmeister) in the context of the historical
transition from the Baroque era (17th century) to the landmark of musical aesthetics
(19th century). In developing the postulates setting up by the doctrine of affects
Mattheson reveals perspectives for re-thinking the questions about content and
form in music. Without destroying the Baroque paradigm related to the concept of
affect, The Complete Music Director offers a new hierarchy of the musical means
of expression where the melody goes to the fore. The relation between vocal and
instrumental music is of a particular importance. It is examined by Mattheson
in a way that leads directly to some basic ideas of the musical aesthetics coming
into being with Hanslick’s The Beautiful in Music (Vom Musikalisch Schönen).
Кeywords: doctrine of affects, Mattheson, Affektenlehre, musica poetica, musical
aesthetics
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ОТ ИДЕЯ КЪМ РЕАЛИЗАЦИЯ: „ФЕЯТА НА ВОДАТА“
(「水の輪」, 2009), НОВОСЪЗДАДЕНА ЯПОНСКА
ПИЕСА В ТРАДИЦИИТЕ НА ТЕАТЪР НО.
РЕЦЕПЦИЯ В БЪЛГАРИЯ
Миглена Ценова-Нушева1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: Изпълняваният до днес репертоар на театър Но обхваща пиеси,
създадени предимно преди 1600 г. През 2009 г. този репертоар се обогатява
с пиесата „Феята на водата“ от Акихиро Ямамото. Текстът е фокусиран
върху процесите от идеята за създаването на пиесата до нейните реализации:
какво вдъхновява един майстор на театър Но да създаде пиеса; какви са
търсените послания; по какъв начин се привличат японски и чуждестранни
изпълнители и публика. Докладът би бил от интерес за българската културна
общественост, защото пиесата е представена у нас през 2011 и 2012 г., поради
което текстът разглежда и рецепцията на творбата в България. Ползвани
са: архивни материали, част от които не са били публично оповестявани;
кореспонденция с изпълнители; публикации в специализирания и масовия
печат и др. Приложени са историко-теоретичен, сравнително-типологичен,
аналитико-структурен и др. изследователски методи.
Ключови думи: от идея към реализация, „Феята на водата“, Акихиро
Ямамото, театър „Ямамото Ногаку-до“, рецепция на театър Но в България,
Шинсаку, Кандзе-рю
Ключови думи на японски език: (キーワード): 「水の輪」, 山本章弘,
山本能楽堂, 新作, 観世流, 関西弁

Най-често изпълняваните пиеси в театър Но са създадени преди 1600
г. През 2009 г. Акихиро Ямамото (山本章弘) създава пиесата „Феята на
водата“ (「水の輪」). Предлаганият текст изследва процеси от идеята
за написването до реализациите ѝ: какво вдъхновява един майстор на
театър Но да създаде пиеса; какви са търсените послания; по какъв начин
се привличат японски и чуждестранни изпълнители и публика. Пиеса1 Dr Miglena Tzenova-Nusheva is an Associate Professor Professor at the Institute of Art Studies,
BAS. Author of: the book Peking Opera 京剧 (2010); monographic work Musical and Symbolic
Aspects of Japanese Traditional Kabuki Theatre (歌舞伎) (2017); co-authored vols Bulgarian
Musical Theatre. Opera, Ballet, Operetta, Musical (2005, 2008, 2015). Awards: Professor Marin
Drinov Award for Best Young Researcher, BAS (2006), Book of the Year by the Union of Bulgarian
Composers (2011, 2016), awards for scientific achievements (2016), scientific achievements in
applied arts (2016), etc. E-mail: ph.d@abv.bg
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та е представена у нас два пъти, поради което изследването разглежда
тези представления като част от по-обширна тенденция за рецепция на
японски традиционен театър в България. Ползвани са архивни материали, част от които не са били публично оповестявани; кореспонденция
с д-р Петко Славов; публикации в специализирания и масовия печат и
др. Приложени са историко-теоретичен, сравнително-типологичен, аналитико-структурен и други изследователски методи. Текстът предлага
японски термини с транскрипциите им на български език, изработени
на основата на познанията по японския език на автора на изследването
и консултирани с японисти.
Традициите на шите (シテ), главните персонажи в театър Но (能) или
Ногаку (能楽), се съхраняват до днес от пет японски школи: Кандзе-рю
(観世流) 2, Хошо-рю (宝生流), Конго-рю (金剛流), Конпару-рю (金春流)
и Кита-рю (喜多流). Сред петте школи най-много последователи има
Кандзе-рю, основана от създателя на театър Но – Каннами Кийоцугу
(観阿弥清次, 1333–1384 г.) и от сина му Дзеами Мотокийо (世阿弥元清,
прибл. 1363 – прибл. 1443 г.). Последователите на Кандзе-рю поддържат в
репертоара си между 180 и 250 пиеси, създадени преди 1600 г. Автори на
голяма част от тези пиеси са бележитите актьори и драматурзи Дзеами
и Каннами. След 1600 г. също се създават пиеси за театър Но, но те не
се утвърждават в репертоара на всички школи. Пиесите, създавани след
1868 г., са наричани Шинсаку (新作) – буквално: нови пиеси. Малка част
от Шинсаку стават репертоарни за определено време и за някои школи.
Според изследователя на японския традиционен театър Джеймс Брандън
едва след определена времева дистанция би могло да се осмисли в каква
степен Шинсаку ще се утвърдят в репертоара на театър Но3.
Шинсаку е и „Феята на водата“. Японското название на пиесата
„Мидзу-но-ва“ (「水の輪」), поетично: „кръгче от вълничка вода“, „вълничка вода, движеща се в кръг“ – в превод на П. Славов, и поетичните
преводи на заглавието на английски език The Circle of Water, Water Rings
съдържат представите за кръговрата в природата. От представата за
кръговрата вероятно произхожда и идеята на Ямамото, че замърсяването на даден воден обект в определена точка от света се отразява върху водите в глобален мащаб. Поради всеобщата свързаност на водите,
опазването на чистотата на всеки воден обект е от голямо значение. Със
самото заглавие на пиесата Ямамото отправя послание, свързано със
замърсяването на водите като световен проблем, вълнуващо хората по
2 Рю (流), рюха (流派) – школа.
3 Вж. още: Brandon, James R. Nō and Kyōgen in the Contemporary World. Hawaii: University of Hawaii Press, 1997, 21–23; Tsigova, Boyka. Естетика с образ на цвете (Встъпителна
студия) [Estetika s obraz na tsvete (Vstapitelna studiya)]. In: Motokiyo, Zeami. Фукушиден.
Напътствия за цветето в НО [Fukushiden. Napatstviya za tsveteto v NO]. Sofia, 2000, 11–76.
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целия свят. Българският превод на заглавието също е поетичен и насочва
вниманието към главния действащ персонаж (шите) – Феята на водата –
роля, изпълнявана от самия автор на пиесата. Следва да се отбележи,
че Акихиро Ямамото е представител на Кандзе-рю. Той е и директор и
главен актьор в най-големия и най-стария театър за изпълнение на Но в
гр. Осака – театър „Ямамото Ногаку-до“ (山本能楽堂)4.
Ще представя сюжета на „Феята на водата“. Човек, живеещ в столицата
Мияко (старото име на Киото), тръгва за Нанива (старото име на Осака).
Девойка, плуваща по река Йодогава, го качва на лодката си. Докато пътуват,
девойката възпява красотите на реките в миналото. Щом достигат Нанива,
девойката вижда колко е замърсена реката, натъжава се дълбоко, заявява,
че не би могла да живее в такива води, и изчезва в далечината. Пътникът
започва да се моли. Долита стара водна птица и му обяснява, че той не
е видял обикновена девойка, а самата Фея на водата, която живеела от
стари времена в р. Йодогава. Старата водна птица вика помощ. Събират
се прелетни водни птици от целия свят (роли, предвидени за изпълнение
от деца). С общи усилия птиците почистват реката. Появява се дракон.
Той постила пътека върху реката, с която кани Феята да се завърне, и тя
го прави с радост. Приближават божеството на виното Шоджо и другите
божества ками (神), които заедно празнуват пречистването на реката и
завръщането на Феята на водата. Всички отправят молитви за природата
и процъфтяването на Нанива.
Сюжетът е авторски, но е повлиян от японската митология, според
която божества, дракони и други митични същества са свързвани с реки
и морета. В този смисъл появата на дракон, особено след като водите на
реката са пречистени, е съвсем обяснима. Майстор Ямамото е търсил сюжет, който да предизвиква асоциации с японската култура и същевременно
да бъде вълнуващ както за японска публика, така и за аудитория, която не
е от японци. Така той е достигнал до идеята за послание, предизвикващо
вниманието на хората по целия свят, свързано с екологията, опазването
на водите на планетата, пречистването на водоизточниците. Възможно
е изборът на послание да е продиктуван от мястото, където Ямамото работи – гр. Осака, приеман за „водната столица на Япония“. В документ
от архива на театър „Ямамото Ногаку-до“ самият Ямамото посочва в
своята аргументация за създаването на пиесата, че с времето водите на
Осака стават толкова замърсени, че жителите на града затварят плътно
прозорците с изглед към водни басейни. В същия документ се посочва
4 Основан е от майстор Хироюки Ямамото, дядо на Акихиро. От 2006 г. сградата на
театъра е със статут „материално културно наследство“. Вж. Yamamoto, Yoshie. Presenter
Interview. Yamamoto Noh Theatre and its Quest to be an “Open Noh Theatre”. In: Performing
Arts Network Japan (Japan Foundation), April 3, 2017. Available at: http://performingarts.jp/E/
pre_interview/1702/1.html [accessed 30.06.2019].
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още, че през XXI век, за да пречистят водите на Осака, местните жители
обединяват усилия и са подкрепени от японските власти. Именно като
част от подобни процеси е замислена и пиесата „Феята на водата“, а тогавашният кмет на Осака (Кунио Хирамацу) се включва в премиерното
изпълнение. Тук посланието е ясно и категорично – само с обединени
действия екологичните проблеми могат да бъдат преодолени5.
Ямамото избира в известна степен нестандартно място за премиерата на
„Феята на водата“ – кораба „Хамавари“, на котва в река, а приблизително
три хиляди зрители наблюдават пиесата от брега. Премиерата се състои
на 12 октомври 2009 г. в рамките на ежегодния форум „Водната столица
Осака“, посветен на възстановяването на очарованието на водите в Осака.
През 2009 г., в продължение на 52 дни, се провежда първото издание на
този форум. Заключителното събитие за цялото издание е премиерата
на „Феята на водата“, което свидетелства за значимостта на пиесата в
контекста на мащабния форум6.
В проведена кореспонденция беше уточнено, че пиесата е била създадена, за да бъде изпълнена премиерно на този форум, а изборът на
плавателен съд е бил продиктуван от това, че „Хамавари“ е туристически кораб с удобен плосък покрив, подходящ за сцена. При следващи
представления творбата е изпълнявана най-често върху платформа (не
върху плавателен съд), също по вода. Идеята премиерата и следващи
представления на „Феята на водата“ да бъдат осъществявани по вода
насочва към стремежа на автора пиесата да бъде забелязана, видяна от
колкото е възможно повече зрители. Спектаклите във водни басейни са
съобразени със съдържанието и допринасят за естетическото въздействие
и съпреживяването на посланието от публиката. Тук е от значение и
японското разбиране за свързаността на природата и музиката, доставяща
висша естетическа наслада. Едно от следващите изпълнения на пиесата
също протича на открито, но не по вода, а в близост до замъка на Осака
(на 28 август 2011 г.). Тази реализация на „Феята на водата“ е оценена
като най-висококачествен сценичен проект за 2011 г. от Агенцията по
културните въпроси на Япония7.
5 Mizu-no-Wa. Conveying the Importance of Water to the Next Generation. The New Noh Play
“The Circle of Water” – Creating Noh with Children [Archive provided by Yamamoto Nogaku-do
theatre]. 2016, 1–4; „Феята на водата“ (Брошура) [“Circle of Water” (Brochure)]. 2011, 1–2; Вж.
Kojiki. Записи о деяниях древности. Свиток 1-й. Мифы. (Осн. текст). Перевод с японского
Е. М. Пинус [Zapisi o deyaniyah drevnosti. Svitok 1-y. Mify. (Osnovnoy tekst). Perevod s
yaponskogo E. M. Pinus]. Studydoc, 2017. Available at: http://studydoc.ru/doc/2080889/kodziki-osnovnoj-tekst--perevod-e.m.-pinus-glava-1-kogda [accessed 31.05.2017].
6 Yamamoto. Yamamoto Noh Theatre, 1–10.
7 Mizu-no-Wa. Conveying the Importance of Water, 3; Tzenova-Nusheva, Miglena. Chinese
and Japanese Understandings of the Relation between Nature and Music. In: Current Issues in
Contemporary Chinese and Oriental Studies. Papers from the International Conference, Dedicated
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Второто изпълнение на творбата е осъществено също в Осака, в
сътрудничество с филмовата компанията „Шин-шикаку“ (на 26 декември 2009 г.) и е обвързано с премиера на филм, посветен на „пътя
на водите“ – от езерото Бива до гр. Осака. Тази реализация разширява
зрителската аудитория на „Феята на водата“ с почитатели на киното и
спомага за обединяването на повече хора на изкуството в усилията им
да пречистят водите в Осака. Отново със загриженост, но към най-малките членове на обществото, през 2007 г. Ямамото поставя начало на
проекта „Пътеводител в театър Но чрез изкуство за деца“. Със създаването и реализациите на авторската си пиеса Ямамото въплъщава в нея
своята идея, че за дълготрайното решаване на проблема с опазването
на водите и на природата като цяло би било добре в процеса да бъдат
увлечени и най-малките членове на обществото. Една от най-важните
роли в пиесата – на прелетните птици от целия свят, които заедно успяват да почистят водите на р. Йодогава, – е предвидена за изпълнение от деца. Ямамото смята, че изпълнението на тази роля съвпада с
кулминацията на произведението. В премиерата на творбата участват
повече от двайсет деца от начално училище в гр. Осака. Деца, обучени
предварително от Ямамото, участват и в следващите представления на
пиесата, осъществявани в Осака и други японски градове. Вероятно
с идеята посланието на „Феята на водата“ да достигне до по-широк
кръг от деца Ямамото привлича и деца от Великобритания, Франция,
Канада, Китай и др., живеещи в Япония. На 3 октомври 2010 г. в Осака,
в антракта между двата акта на пиесата, децата чужденци – всяко на
своя роден език – споделят как те лично опазват водите в родината си.
Наред с многобройните представления на „Феята на водата“ в различни
градове на Япония, осъществени с участието на деца от Япония и от
други държави, пиесата е изпълнена два пъти и в България с участието на
двайсет и пет деца от училище „Уилям Гладстон“, София, от паралелки
с разширено изучаване на японски език и култура8.
Тук следва да се отбележи плодотворното сътрудничество между
Акихиро Ямамото и Петко Славов не само конкретно за реализацията
на „Феята на водата“, а и за осъществяването на рецепция на театър Но
в България. Година преди създаването на „Феята на водата“, през 2008
г., Славов започва да специализира театър Но при Ямамото в Осака.
Според японски източници именно от Славов майстор Ямамото научава, че в Европа има „жажда за истинско японско изкуство“. В отговор
на това Ямамото, който приема като своя лична кауза съхраняването
to the 25th Anniversary of the Establishment of the Chinese Studies Program at SU “St. Kliment
Ohridski”. Vol. 1. Sofia, 2018, 99–106.
8 Yamamoto. Yamamoto Noh Theatre, 8–15; Mizu-no-Wa. Conveying the Importance of Water,
1–4; „Феята на водата“, 1–2.
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и разпространяването на театър Но, разработва редица проекти, чрез
които представя театър Но първоначално в България, а след това и в
други европейски държави9.
След проведена кореспонденция беше уточнено, че авторът е замислил
ролята на прелетните птици във „Феята на водата“ да бъде изпълнявана
на старояпонски език – на диалекта Кансай-бен (関西弁), използван предимно в региона на Осака. Тук идеята на Ямамото е била диалектът да
създава ярка асоциация с „водната столица на Япония“. Същевременно
идеята български ученици да пеят на Кансай-бен при представянето на
„Феята на водата“ в България е била на Славов. За постигането на тези
идеи у нас Ямамото и Славов провеждат поредица от обучения, в които
български ученици опознават в дълбочина спецификите на театър Но,
подготвят своето участие като актьори и певци в двете представления, а
под ръководството на художника Шинта Иноуе децата изучават японската
техника за рисуване върху тъкани шибори-дзоме (絞り染め), чрез която
те сами изработват сценичните си костюми. Първото изпълнение на
пиесата у нас е на 18 ноември 2011 г. в Театър „София“, част от форума
„Дни на японската култура в България“, 2011, а второто – на 16 август 2012
г. на открита лятна сцена „Арт спейс“ (Art Space) и е обвързано с едноименен форум на екологична тематика. Представленията са с участието
на джиутай – ансамбъл от четирима певци, и хаяши – инструментален
ансамбъл от един изпълнител на японски традиционни флейти фуе и
трима изпълнители на барабаните ко-цудзуми, о-цудзуми и тайко. Постановчици са: Акихиро Ямамото, Шинта Иноуе и Такаюки Хаджимото10.
Достиженията на Ямамото и Славов при представянето на японски
пиеси в България с участието на българи се оценяват в Япония: за осъ9 Tzenova-Nusheva, Miglena. Рецепция в България на представленията на театър „Ямамото Ногаку-до“ [Reception of “Yamamoto Nogaku-do” Theatre Performances in Bulgaria].
In: Манас (СУ „Св. Климент Охридски“, ЦИЕК), 2018. Т. 4, № 2 (Култури и общества на
страните от ЮИЮА – традиционализъм, динамика, глобализация) [Manas (SU “St. Kliment
Ohridski”, CELC), 2018. Vol. 4, № 2 (Culture and Societies of South, East and Southeast Asia:
Traditionalism, Dynamics and Globalization)]. Available at: http://manas.bg/bg/2018-vol4-2/
tsenova_nusheva [accessed 30.06.2019]; Tzenova-Nusheva, Miglena. Представления на японски
традиционен театър в България между 2012 и 2017 година: взаимодействия с български
педагози и творци [Japanese Traditional Theatre Performances in Bulgaria between 2012 and
2017: Collaborations with Bulgarian Pedagogues and Cultural Activists]. In: Изкуствоведски
четения 2018. Изкуството в Европа: модели и идентичности [Art Readings 2018: Art in Europe: Models and Identities]. Sofia, 2019, 533–543; Progressive International Exchange Activities
Connect “Citizens” in Japan and Abroad. – Wochi Kochi (をちこち) Magazine (Japan Foundation), 2016. Available at: https://www.wochikochi.jp/english/foreign/2016/04/progressive-international-exchange-activities-connect-citizens-in-japan-and-abroad.php [accessed 30.06.2019].
10 Kaigai: History of Yamamoto Noh Theatre Performances Abroad [Archive provided by
Yamamoto Nogaku-do theatre]. 2018, 1–3; Mizu-no-Wa. Conveying the Importance of Water,
1–4; „Феята на водата“, 1–2.
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ществяването на културен обмен при представянето на две японски
пиеси от театър Но в България с участието на българи театър „Ямамото
Ногаку-до“ е удостоен с престижната Награда за глобално гражданство
от Японската фондация през 2015 г. Една от пиесите, за чиито реализации
е връчено отличието, е именно „Феята на водата“11.
По отношение на българската култура сътрудничеството между Ямамото и Славов силно допринася за постепенното превръщане на театър
Но в неразделна част от българската култура, като тези процеси са особено осезаеми през второто десетилетие на XXI век. „Феята на водата“
е първата пиеса от театър Но, в чието сценично представяне у нас за
първи път участват българи – ученици. За осъществяването на културен
обмен с България в полето на театър Но приносът на майстор Ямамото
е безспорен. Същевременно японски източници отбелязват приноса на
Славов за този обмен12.
В заключение, според документ от архива на театър „Ямамото Ногаку-до“ общият брой представления на „Феята на водата“, осъществени
между 2009 и 2016 г., е седемнайсет, като две от тях са в София13. В разговор с майстор Ямамото, проведен на 19 април 2019 г. в София, беше
уточнено, че повечето Шинсаку се изпълняват едва веднъж или няколко
пъти, докато „Феята на водата“ към момента на разговора вече е била
изпълнена деветнайсет пъти, с още планирани спектакли до края на
2019 г.14 Наред с вълнуващото послание на пиесата следва да се откроят
включването на деца във всяко от представленията, както и стремежът
повечето спектакли да са на открити сцени, често във водни басейни,
подобно на премиерата на пиесата през 2009 г. Тези търсения от страна
на автора Ямамото свидетелстват за задълбоченото му мислене в перспектива – за възпитаването на най-малките членове на обществото в
Япония и по света както в грижа към природата, така и в традициите на
театър Но. Важно е да се отбележи и осмисли и обстоятелството, че до
момента пиесата „Феята на водата“ е изпълнявана само в Япония и България. Нещо повече, у нас „Феята на водата“ е представена в две различни
11 Progressive International Exchange; Другата пиеса е „Момиджи-гари“ (「紅葉狩」) от
Кандзе Коджиро Нобумицу, представена през 2015 г. с участието на български актьори.
12 Tzenova-Nusheva, Miglena. Събития с педагогическа насоченост, провеждани от японски
майстори в България, които допринасят за рецепцията на японски традиционен театър у
нас: общ преглед [Some Events with Pedagogical Purpose Held by Japanese Masters in Bulgaria
that Contribute to the Reception of Japanese Traditional Theatre in Bulgaria: An Overview]. In:
Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия – 2018 [Asia and the World – Relationships and Interactions – 2018]. Sofia, FCMP, CELC. Forthcoming.; Yamamoto. Yamamoto Noh
Theatre, 13–16; Progressive International Exchange.
13 Mizu-no-Wa. Conveying the Importance of Water, 1–4.
14 Повече данни за това интервю ще бъдат представени в следващи публикации.
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години, в два различни форума („Дни на японската култура в България“,
2011, и „Арт Спейс“, 2012), с участието на български ученици, пеещи на
японски диалект. Тези обстоятелства са показателни за плодотворното
сътрудничество между Ямамото и Славов, за търсенето на свързаност
между японската и българската култура и следва да бъдат осмислени като
част от по-обширната тенденция за рецепция на японския традиционен
театър у нас. В пиесата „Феята на водата“ авторът по удивителен начин
успява да съчетае вековните традиции на японския театър Но с грижата
към съвременните екологични проблеми и със стремежа да бъдат интегрирани колкото е възможно повече хора от различни възрасти, националности и култури към разрешаването на тези проблеми. За постигането на
неговите идеи на практика допринасят реализациите на пиесата „Феята
на водата“, част от които са осъществени и в България.
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FROM IDEA TO REALISATION: THE CIRCLE OF WATER
(「水の輪」2009), A NEWLY CREATED JAPANESE PLAY
IN THE NOH THEATRE TRADITION. RECEPTION IN
BULGARIA
Miglena Tzenova-Nusheva
Summary: The Noh Theatre repertoire consists mostly of plays written before
1600. In 2009, this repertoire was enriched by the play The Circle of Water by
Akihiro Yamamoto. The present text follows the evolution of Yamamoto’s creative
idea of the play – from its conception to the actual performances. Other matters
are also discussed, such as: the messages that Yamamoto has wished to get across;
the ways in which Japanese and foreign audiences have been attracted to the
performances. The text would be of interest to the Bulgarian cultural community
as the play was presented in our country in 2011 and in 2012, therefore, the text
also analyses the reception of the play in Bulgaria. Various materials have been
explored in the text, such as: archives; correspondence with performers; publications. The text is based on the historical, theoretical, analytical, comparative
and other methods of research.
Keywords: from idea to realisation, The Circle of Water, Water Rings, Akihiro
Yamamoto, Yamamoto Nogaku-do theatre, reception of Noh theatre in Bulgaria,
Shinsaku, Kanze school
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ДЖАЗОВАТА ИМПРОВИЗАЦИЯ – ОТ НАМЕРЕНИЕТО
ДО РЕАЛИЗАЦИЯТА
Гергана Костадиновa1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: Статията разглежда импровизацията като една от най-често
използваните практики в джаз музиката. В съвременността би било невъзможно да я дефинираме като изцяло спонтанен акт, но развива ли се тя
спрямо правила и какви са те? В изложението се акцентира върху промените
и усложняването на импровизацията през XX век, изместването на традиционната джаз импровизация от новите възможности, които дава музикалният
авангард. Набелязани са промените, които Майлс Дейвис, Сесил Тейлър,
Албърт Ейлър, Дон Чери, Орнет Колман и Джон Колтрейн въвеждат – нови
композиционни форми, мотивна импровизация и верижна асоциация, отношението към тоналния център, модалност, сонористика. Основополагащ
фактор за новото звучене на музиката е и начинът на взаимодействие между
музикантите по време на изпълнението. В доклада се проследява влиянието
на всички тези промени в музиката в България – в композициите на Милчо
Левиев, Веселин Николов, Симеон Щерев.
Ключови думи: импровизация, модерен джаз, авангард, фрий джаз, джаз
в България

Импровизацията несъмнено е най-първичната и естествена форма
на музициране. За нея обаче се пише сравнително малко може би защото е променлива, никога не е фиксирана, сложна е за анализиране.
Разностранните идеи, търсения и композиционни техники в музиката
на XX век я променят и усложняват. Днес, през XXI век, трудно може
да определим проявленията на импровизация като изцяло спонтанни, но
все пак – до каква степен те могат да бъдат предварително замислени
и има ли място спонтанното, случайното? Можем ли да си представим
импровизацията като мост между творческия замисъл и музикалната
реализация? Какви са правилата и къде са границите на свободата?
Как една импровизация може да се анализира или изобщо да се нарече
произведение на изкуството, при положение че тя е само момент, който остава във времето, няма ноти, които да го фиксират писмено, а в
1 Gergana Kostadinova is a PhD student, Department of Music, Institute of Art Studies, BAS
Research areas: twentieth- and twenty-first-century classical and jazz music. E-mail:gerganadkostadinova@gmail.com
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най-добрия случай те могат да бъдат разписани от звуков запис? И в
частност – колко е основополагаща ролята на импровизацията в джаз
музиката?
Импровизацията – предвидена и/или спонтанна
Според Harvard Dictionary of Music импровизацията е „създаването
на музика в момента на изпълнение“2. Уточнява се, че не би следвало да
разделяме музиката само на композирана и на импровизирана, тъй като
в света на музиката съществуват произведения, в които импровизация
от различен вид се появява в различна степен. В по-голямата част от
импровизираната музика има изходна точка или концепция. Например в
джаза моделът може да бъде последователност от акорди, което определя
тоновете, които биха се включили в мелодията; мелодия, която е обект
на вариации; или пък няколко музикални фрази, с които се „играе“ – те
се развиват, варират. Разбира се, в своята еволюция, джазът минава през
различни стилове, епохи, съответно и търсения, които ще бъдат разгледани по-нататък. Но импровизацията винаги остава с водеща роля. Дори
бихме могли да определим джаза и като импровизационна музика, тъй
като тази практика до голяма степен определя спецификата му.
Дали обаче може да се говори за форма на предвидена спонтанност?
Джаз музикантите често влизат в ролята на импровизатори – те имат
свободата да експериментират, интерпретирайки, но не са освободени
изцяло от следването на правила. Може да се каже, че и композиторите,
и импровизаторите са „създатели“, „творци“. Но разликата е, че при
импровизацията този процес е публичен, няма шанс за корекция. Според
Стравински „музикалната композиция е една „замразена“ импровизация“3. А при импровизацията всичко се случва на момента.
Колко всъщност спонтанна е импровизацията в джаз музиката?
Когато създава своето произведение, за да реализира идеята си, музикантът трябва да използва конкретна структура или метод. Дори в
импровизацията спонтанността трябва да се опре на предетерминираност. Ролята на артиста е да свърже абстрактното и практичното – той
се явява своеобразен претворител – материализира идеята, превръща
я в звук, в музика.
Противоречие лежи и във факта, че творческата свобода в изпълнението е предшествана от предварително структурирана подготовка.
2 Randel, Don Michael. The New Harvard Dictionary of Music. The Belknap Press of Harvard
University Press, Cambridge, Massachusetts, London, 2001, 392.
3 Nikolov, Svetoslav. Милчо Левиев в „Джаз истории“ I. [Milcho Leviev v “Dzhaz istorii”
1. Available at: http://www.jazzfm.bg/bg/interviews/milcho-leviev-v-djaz-istorii-i-uchenikna-pancho-vladigerov-i-rykovoditel-na-estradnija-orkestyr-na-bylgarskoto-radio-i-televizijamuzikantyt-sybira-v-izkustvoto-si-djaz-klasika-i-folklor [accessed 16.06.2019].
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Изпълнението и импровизацията зависят както от стила и контекста,
така и от индивидуалността на изпълнителя. Много от ограниченията
се коренят в традициите, музикалната памет. Невъзможно е да се избегнат влиянията – музикална култура, обучение, опит. Адорно в своето
есе Perennial Fashion: Jazz изразява критиката си към джаз музиката:
„това, което изглежда спонтанно, всъщност е внимателно планирано
предварително“4. Според него джазът се характеризира с постоянни
клишета. Такива клишета наистина са се използвали широко в суинг
ерата, но в по-модерните направления, особено в авангарда, където се
търси уникалност, те се избягват.
Дерек Бейли въвежда термините идиоматична и неидиоматична
импровизация5, за да опише двете основни форми на импровизацията.
Идиоматичната – тази, която по-често бива използвана, е „главно свързана с изразните средства на даден стил – например като джаз, фламенко,
барок – и нейната идентичност е свързана със стиловите характеристики
на съответния стил […] Неидиоматичната импровизация не се свързва
с изразни средства, характерни за даден стил, най-често се използва в
т.нар. „свободна импровизация“. Възможно е да бъде силно стилизирана,
но обикновено не представлява дадена идиоматична идентичност“6.
Дерек Бейли пише още: „Без съмнение най-важната заслуга за съживяването на импровизацията в западната музика на XX век е на джаза“7.
Появата и развитието на джаза напомня също, че изпълняването на
музика и създаването ѝ не е нужно да бъдат разделяни, както и че „инструменталната импровизация може да достигне до най-високи нива на
музикално изразяване“8. Тук виждаме съживяване на идеята за твореца,
обединяване на личностите композитор и изпълнител.
За импровизационната природа на джаза пише и Янош Гонда: „Джазът
е изкуство с импровизационен характер, но не само по начина, по който
се разработва една тема.., но и по отношение на основния характер на
изпълнението“9. Този процес в своето зараждане е предимно спонтанен,
но в нашето съвремие бива ръководен и планиран от множество идеи.
Посоката на развитие зависи от музикантите. Гонда посочва като съществени и важни за анализиране елементите: „предварително уговорено
4 Benson, Bruce Ellis. The Improvisation of Musical Dialogue: A Phenomenology of Music.
Cambridge University Press, 2003, 137.
5 Bailey, Derek. Improvisation. Its Nature and Practice in Music. Da Capo Press, 1992, xi.
6 Bailey. Improvisation, xi.
7 Bailey. Improvisation, 48.
8 Bailey. Improvisation, 48.
9 Gonda, Yanosh. Джазът – история, теория, практика [Dzhazat – istoriya, teoriya, praktika].
Sofia, 1975, 258.
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темпо, форма, дялове, хармония или поне функционални контури, както
и до голяма степен предварително определен мелодичен материал, и в
някои случаи предварително композирани партии, пасажи“10 .
Импровизацията бива в различна степен планирана, а моментът на
възпроизвеждане, развитие и разгръщане на музикалните идеи е паралелно съпроводен от слуховото възприемане и контролиране на резултата.
Един импровизатор би следвало да търси автентичност на импровизациите си. Често обаче се употребяват типични фиксирани музикални
фрази, характерни за даден музикален контекст. Но ако се използват
предимно такива мотиви, е невъзможно постигане на креативна и спонтанна експерименталност.
В развитието на джаз музиката и начинът на импровизация се променя,
еволюира. Борислав Ясенов обобщава три основни периода в развитието
ѝ: „1. Класическата джазова импровизация не е съзнателна вариация,
а многократно изменено повторение на темата [...]. Тя е колективна
импровизация [...]. Доминираща е линеарната музикална мисъл; 2. В
епохата на суинга [...] същност на импровизацията става съзнателната
вариация, която придобива фигурален характер [...], изгражда се на
базата на вертикалното разположение на акордите; 3. Модерен джаз“11.
Модерен джаз
В модерния джаз (след края на 50-те години на XX век) все повече се
търси индивидуалността, новото, избягването на клишета. За разлика от
класическата импровизация и характерните в епохата на суинга често
използвани заучени фрази, в модерния джаз целта е създаване на съвсем
нов материал по свободен начин. Променя се звучността – хармониите
са по-усложнени, ритмиката по-разнообразна, търсят се нов тембър и инструменти, характеристиката на мелодиката също значително се изменя.
Бейли разделя импровизацията в джаза основно на две – в традиционния джаз и в другите по-съвременни форми и проявления. Промените
и новите търсения в края на 50-те и началото на 60-те дават резултат
в появата на нови жанрове – фрий джаз, трето течение, както и други
авангардни направления. Като традиционен джаз той приема начина
на свирене, който се налага в края на 40-те до 50-те години. „Импровизацията в традиционния джаз се базира на стандарти. Принципът на
импровизиране произлиза от мелодията, скàлите (модусите), асоциира
се с хармоничната прогресия… Новият джаз заменя стандартите с
оригинален музикален материал, нови композиции… В модерния джаз
10 Gonda, Yanosh. Джазът, 258.
11 Yasenov, Borislav. Импровизацията от барока към джаза [Improvizatsiyata ot вaroka kam
dzhaza]. In: Алманах Пловдив, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
[Almanac Plovdiv, Academy of Music, Dance and Fine Arts], Plovdiv, 2013, 79.
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преобладава соловият принцип на импровизация, докато за стария джаз
по-характерен е колективният такъв“12.
Владимир Гаджев разглежда проблема по следния начин: „… в модерния
джаз, предшестващ авангарда, преобладава личностният, солистичен принцип нa импровизация. Значително засилвайки субективното начало, макар
и за сметка на нормативната естетика, авангардният джаз едновременно
възражда и колективната импровизация, създавайки равновесна форма на
опозицията колектив – личност[...] той практически е излекуван от стандартоманията, заменяйки я изцяло с оригинален музикален материал“13.
Борислав Ясенов пише: „При модерния джаз импровизацията вече не
е зависима от темата. Целта е създаване на съвсем нова и самостоятелна
музикална мисъл, обусловена от свободната интерпретаторска инвенция“14.
Така бихме могли да обобщим две от най-характерните и определящи
черти на модерния джаз – създаването на нови композиции и търсенето
на индивидуалност и личностен стил в импровизацията.
През авангарда, чиито водещи фигури са Сесил Тейлър, Албърт Ейлър,
Дон Чери, Орнет Колман и Джон Колтрейн, се отхвърлят традиционните
правила и строгото следване на хармонична схема. Сесил Тейлър излиза
от рамките, а Орнет Колман изцяло разрушава теориите, давайки началото на фрий джаз. Няма предварително замислени теми – това е чиста
импровизация. Авангардното течение се еманципира от традиционния
джаз. Музикантите развиват свой стил на импровизация и всеки от тях
подема развитието в дадена посока.
Качествено ново отношение към изграждането на композиционния
строеж, към хармоничния език се появява в края на 50-те години. Първите
стъпки са на Майлс Дейвис с модалността. Импровизацията се осъществява върху даден модус, а не на базата на хармонична схема. В пиесата
Flamenco Sketches импровизацията не е върху даден брой тактове, няма и
фиксирана тема, състои се от 5 дяла с различна дължина, всеки в отделен
модус. Тази идея е с основополагащо значение за развитието на фрий джаза.
Колтрейн постепенно излиза извън хармоничните модели на хард
бопа и през 60-те се насочва както към модална импровизация, така и към
синтезиране на различни формообразуващи принципи. Сюитата A Love
Supreme е въплъщение на тази идея.
Експериментира се и в посока тембър, сонористика. Ерик Долфи търси
различни и необичайни начини на звукоизвличане чрез флейтата и бас
кларинета си.
12 Bailey. Improvisation, 48.
13 Gadzhev, Vladimir. A Love Supreme. Веселин Николов и неговите бели, зелени и червени
[A Love Supreme. Veselin Nikolov i negovite beli, zeleni i cherveni]. Sofia, 2004, 24.
14 Yasenov. Импровизацията от барока към джаза, 79–80.
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От друга страна, вече се изправяме към изцяло ново отношение, нов вид употреба на
самите инструменти. Революционна промяна спрямо ролята на басиста извършва Чарлс
Мингъс. До 50-те години басът
е инструмент с предимно акомпанираща роля, но Мингъс изменя тази концепция. Въвежда
технически иновации, променя
артикулацията и фразирането.
Басът се превръща и в солиращ
инструмент. В следния пример –
What Love, може да се проследи
до каква степен концепцията е
изменена.

1. Майлс Дейвис. Flamenco Sketches. Публикувано в
Jost, Ekkehard. Free Jazz. Da Capo Press, 1994
Miles Davis. Flamenco Sketches. Published in Jost,
Ekkehard. Free Jazz. Da Capo Press, 1994

2. Чарлс Мингъс. What Love. Публикувано в
Jost, Ekkehard. Free Jazz. Da Capo Press, 1994
Charles Mingus, What Love. Published in Jost,
Ekkehard. Free Jazz. Da Capo Press, 1994

Променят се и взаимоотношенията между инструменталистите в джаз групата. Във фрий джаз
по-голямата част от музикалното
развитие не е предварително планирано, а се ражда от спонтанните
взаимодействия в състава. Принципите на колективната импровизация водят към процес на спонтанно
съ-създаване.
Такива търсения има още през
1949 г. в музиката на Тристано.
Пиесата Intiution е базирана върху
принципа нагруповата импровизация, но е ориентирана не толкова
към джазa, колкото към техниката
на бароковия контрапункт. Тези
идеи са заложени и в идеологията
на третото течение, което като термин официално възниква десетина
години по-късно.

Фрий джаз
Нововъведенията, които въвеждат авангардните музиканти чрез импровизациите си, търсейки повече възможности за изразност, са свързани с отбягване на традиционния начин на импровизиране в джаза и
акордовата последователност. Например Колтрейн и Дейвис използват
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даден модус – това обаче до известна степен е ограничаващо – лимитира се броят на възможните тонове в импровизацията. Орнет Колман e
ключовата фигура в развитието на фрий джаза. Първоначално неговите
музикални нововъведения са шокиращи, тъй като на пръв поглед липсват правила за изграждане на композицията, мелодията е водеща15. Той
преодолява монотонната тенденция на тоналния център чрез нов вид
мотивна импровизация или временни смени към второстепенен тонален
център. Мотивната импровизация става един от основните похвати. Тя
се базира на асоциацията между фрази.
При Колман тези асоциации са не само между последователни фрази, а и между такива, които се появяват през няколко дяла – „верижна
асоциация“. Обединяващите елементи между темата и импровизациите
са много по-сложни от простото реинтерпретиране на последование от
акорди в даден брой тактове. Целта е постигане на свободна групова
импровизация. Изключително важна е готовността за взаимодействие в
групата. При мотивната верижна асоциация идеите се трансформират и
прехвърлят от един музикант на друг.

3. Орнет Колман. Фрий джаз – мотивна верижна асоциация между Колман, Чери и Долфи.
Публикувано в Jost, Ekkehard. Free Jazz. Da Capo Press, 1994
Ornette Coleman’s piece Free Jazz – motivic chain association between Coleman, Cherry and
Dolphy. Published in Jost, Ekkehard. Free Jazz. Da Capo Press, 1994

Търсенията и на други музиканти за разширяване на речника на джазмузиката продължават. Например басистът Дейвид Изензън заимства
техники от класическата музика (spiccato, glissando, флажолети). Инструменталната техника се усложнява. Сесил Тейлър асимилира елементи от
15 Всъщност голяма част от музикалния материал (определени фрази) е предварително
композиран. Колман го определя като “compositional improvisation” – „композирана импровизация“.
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съвременната европейска музика в джаза. Той използва клъстери, атоналност. Йост прави паралел между неговата пиеса Of What и Баховите
токати – типичните акценти на силните времена според него напомнят
моторната ритмика на Бах16.

4. Сесил Тейлър. Of What. Публикувано в Jost, Ekkehard. Free Jazz. Da Capo Press, 1994
Cecil Taylor. Of What. Published in Jost, Ekkehard. Free Jazz. Da Capo Press, 1994

Всички тези примери илюстрират как границите между фрий джаз
и европейския авангард се размиват и вече трудно могат да бъдат поставени. Музикантите са насочени към едни и същи идеи и творчески
търсения. Импровизацията е тази черта, която характеризира и отличава
джаз музиката. Във фрий джаза водещо е спонтанното взаимодействие
между музикантите; независимостта от схема, но това не изключва и
своеобразна симбиоза между спонтанност и конструкция. Свободата на
фрий джаза не значи тотална липса на организация.
Импровизация в българската джаз музика
Промените в световен мащаб се отразяват и на развитието на джаз музиката в България. Редица музиканти се насочват към импровизаторското
изкуство още през втората половина на 50-те години, а през 60-те развитието е интензивно. Важни фигури са Милчо Левиев, Веселин Николов,
Симеон Щерев, Александър Владигеров, Марио Станчев. Ангел Везнев
пише относно импровизацията: „… може да се каже, че има три вида
импровизатори, или импровизацията се развива на три различни нива.
[…] На първото ниво импровизаторът си служи с ограничено количество
фрази и клишета, т.е. борави с беден речник. […] При второто ниво се
появяват музикални идеи, които не са били чувани преди. Музикантът
свободно си служи с клишетата, но същевременно опитва и нови неща,
които се раждат в главата му. […] Третото творческо ниво на свирене е
съвсем рядко. То е свързано с чиста спонтанност“17.
16 Jost, Ekkehard. Free Jazz. Da Capo Press, 1994, 69.
17 Veznev, Angel-Acho. Начини за импровизиране в съвременната музика [Nachini za
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Тази класификация ясно ни представя трите нива на импровизация.
Разбира се, третото е най-трудно достижимо – за да се говори за чиста
спонтанност, би следвало изсвиреното да не е замислено, чувано или
свирено предварително. В повечето случаи импровизацията се развива
на второто ниво – включват се нови идеи, но се използват и клишета.
Постепенно и в импровизациите си българските джаз музиканти преминават от първото към второто и третото ниво.
През 60-те години българският джаз претърпява огромно развитие.
Импровизацията върху стандарти остава на заден план, пишат се оригинални композиции. В известен смисъл търсенията и посоката на развитие
на музиката в България е същата като в Западна Европа и САЩ, но с леко
закъснение. В този период активно творят Веселин Николов и Милчо
Левиев. В техните композиции по различен начин се съчетава фолклор и
джаз. Според Владимир Гаджев това е „естествена последица от общите процеси в авангардния джаз и засилващата се роля на субективното
начало“18. Тенденциите в българската джаз музика са такива, каквито и
в световната – търси се личен стил, характерен почерк.
През 60-те години са и едни от първите теоретични изследвания на
български музиканти. Веселин Николов пише статия в Jazz Forum, в
която отбелязва промените, които настъпват в импровизацията на модерния джаз – как усложняването на дадени елементи променя изцяло
езика на музикантите, промяната на музикалната форма, въвеждането
на хроматиката, модалността и отдалечаването от тоналния център обогатяват речника.
Развитието на джаз музиката продължава, всеки музикант разнообразява и обогатява джаз стилистиката. Анатолий Вапиров, Антони
Дончев, Христо Йоцов, Любомир Денев, Веселин Веселинов – Еко,
Васил Пармаков, Борислав Ясенов, Теодосий Спасов – многобройни са
имената на българските джаз музиканти, особено след 90-те години. В
музиката им се усеща влиянието от класиката (може би поради тяхното
академично образование), но и привързаност към красотата и колорита
на българските фолклорни ритми и мелодика.
Заключение
Развитието на импровизацията в джаз музиката през XX век е изключително бурно и в този текст биха могли само да се повдигнат някои основни
въпроси, но не и да се опише подробно. Обогатяването на джаз езика
с нови изразни средства от арсенала на съвременната музика променя
начина на импровизиране. За да звучи една импровизация добре, тя до
improvizirane v savremennata muzika]. Sofia, 1994, 24.
18 Gadzhev. A Love Supreme, 31.
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известна степен е планирана предварително. Тук играят роля множество
фактори – личен стил, музикална култура, национална принадлежност.
Един от главните въпроси обаче остава как ще възприемем импровизацията в джаза – като продукт или като процес? Някои музиколози
(Ходиер, Шулър, Тиро)19 я приемат като продукт – фокусират се върху
мелодичната линия, мотивното развитие и структурата. Други гледат на
нея като процес – търсят изясняването на мотивни, формообразуващи,
схематични и синтактични прилики; елементи и начини на взаимодействие
между музикантите, които я изграждат. Смятат, че импровизацията като
изпълнителска практика не извлича своето значение чрез същите методи,
развити за нотираната музика.
Може би бихме могли да разгледаме импровизацията като процес, който
би могъл да остави след себе си продукт. Тя се развива във времето, има
план, но корекции не могат да се правят – реагира се спрямо постигнатото
до момента. Крайният резултат зависи от всеки един избор, всяка една
„грешка“ и последвалите я разрешения. За продукт може да приемем запис
на вече състояла се в отминал момент импровизация.
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JAZZ IMPROVISATION: FROM INTENT
TO PERFORMANCE
Gergana Kostadinova
Summary: The article observes the improvisation as one of the most common
practices in jazz music. Nowadays, in the 21st century, we can hardly define it as
a completely spontaneous act. But what are the rules of developing this act? The
focus is on the evolution of jazz improvisation in the 20th century. Traditional jazz
improvisation gives place to the avant-garde. The article highlights the significant
changes that Miles Davis, Cecil Taylor, Albert Ayler, Don Cherry, Ornette Coleman
and John Coltrane made in their music – the new compositional forms, modality,
sonority, tonal center, motive improvisation and chain association. Interaction
between musicians is vital. All these changes reflected on jazz music in Bulgaria,
in the compositions of Milcho Leviev, Veselin Nikolov, Simeon Shterev.
Keywords: improvisation, modern jazz, avant-garde, free jazz, jazz in Bulgaria
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МОТИВИ • МОДЕЛИ • ЕСКИЗИ

ОТ ГЕНОВЕВА КЪМ РАЙНА КНЯГИНЯ БЪЛГАРСКА.
„МОДЕЛЪТ“ И НЕГОВИТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
В БЪЛГАРИЯ
Благовеста Иванова1
Абстракт: Изследването е свързано с проследяване на връзките текст – изображение, заимстване, преработка, авторово творчество, копиране. В архива
на Николай Павлович са запазени рисунки към драмата „Геновева“ на Лудвиг Тик. В доклада е предпоставено, че Павлович използва като основа за
създаването на графичния цикъл „Райна княгиня българска“ илюстрации от
„Геновева“. Потърсени са пътищата на създаването им. Степента на преработка, заимстване, оттласкване и пр. творчески задачи са разгледани, като са
анализирани рисунките към Геновева от братята Рипенхаузен и серията „Райна
княгиня българска“, създадена от Павлович по едноименното произведение на
Александър Велтман. Анализирано е копирането на офортите на австрийския
художник от чешки произход Йозеф Ритер фон Фюрих към драмата „Геновева“
от неговия студент във Виенската художествена академия Николай Павлович.
Подробно е разгледана тяхната трансформация за графичния цикъл „Райна“,
както и последвалото им превръщане в романтичен израз на националната идея.
Ключови думи: рисунки, литографии, механизъм на заимстване, възпроизвеждане и копиране на популярни графични творби

Николай Павлович е един от българските възрожденски художници,
чието творчество има неравномерен характер от гледна точка на пластично-художествените му особености. Според големия брой на запазените
в художествените колекции в България произведения той е особено
продуктивен автор. Известен е преди всичко като основоположник на
историческата картина в българската живопис, като сътрудник на Г. С.
Раковски при илюстрирането на вестник „Дунавски лебед“, като студент,
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structural engineering & Architecture “Lyuben Karavelov”). Research field: art history, architectural history. Author of the books: “The Portrait during Bulgarian Revival” (2001), “Nikolay
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Monasterial and Settlement Churches in Sofia Eparchy. Observations, Condition, Analyses and
Accessibility” (2018). Awards: the Bulgarian scientists Union Award for Catalogue of Pavlovich’s
major collections (2007). E-mail: bg_fineart@abv.bg
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поддържан от учения енциклопедист д-р Петър Берон, и като радетел за
създаването на Художествено училище в България още през 60-те години
на ХІХ в. Неговата историческа живопис притежава всички признаци на
алегорията, но в художествено отношение не е особено издържана заради
неточности и грешки в пропорциите на фигурите. Павлович е известен
и като автор на живописни автопортрети и на голям брой портрети на
негови роднини. Той пръв въвежда западноевропейските принципи на
изобразяване, което, въпреки внушителния обем на неговите произведения, го прави неразбран от обществеността. Живописта, която създава, е
облечена в стиловите тенденции на Виенската и Мюнхенската художествена академия, които през втората половина на ХІХ в. са сред водещите
средища в областта на академизма и романтическия неокласицизъм.
Извън общоприетата представа за творчеството на художника, чиито
произведения са с несложен колорит и наивистичен пластически характер,
начинът на създаване на творбите на този пръв българин, учил в западноевропейски художествени академии, разкрива още неанализирани проблеми
на българската пластическа култура от втората половина на ХІХ в. Сред
тях са механизмът на работа при създаването на цикъла литографии и
живопис „Райна княгиня българска“, за разпространението на който той
полага неимоверни усилия, както и широкото разпространение по негово
време на отделни негови произведения благодарение на отпечатъците на
Георги Данчов и Игнатий К. Цветков. Ето защо ще анализирам подхода
на художника към създаването на литографския цикъл „Райна княгиня
българска“, начините на заимстване, копиране и възпроизвеждане на известни немски графични творби през призмата на неговите художествени
нагласи и начините на работа на Данчов и Цветков.
Сред произведенията на Николай Павлович в Националната галерия
в София и в Народната библиотека в Пловдив върху темата „Райна
княгиня българска“, по която той работи малко повече от едно десетилетие − от 1860 до 1874 г., са запазени литографски отпечатъци, както и
внушителен подготвителен материал – скици, етюди, ескизи за пренос
и моливни рисунки в две блокчета. „Райна княгиня българска“, подобно
на „Покръстването на Преславския двор“, „Крум“, „Аспарух“ и „Кирил
и Методий“, е една от множеството теми, свързани с българската средновековна история. Павлович е възпитаник на Виенската и Мюнхенската
художествени академии, където в средата на ХІХ в. властва естетиката
на назарените и класицистично-романтичната художествена образност.
Темите за християнството и средновековната история са на дневен ред
в тези две водещи академии от около средата на века. Още като студент
между 1852 и 1858 г. той се интересува от българската национална идея и
изданията на руските изследователи за славянските старини („древности“)
в България. Самият той работи по пресъздаването на историческата тема,
така както е възпитан във Виенската и в Мюнхенската академия.
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Графичният и рисунковият материал, а също и живописта по темата
„Райна княгиня българска“ съставлява голям дял от архива и от творчеството
на художника2. В блокчето (12,5 х 19 см) от Националната галерия има пет
рисунки с молив3. Някои от тях са с надписи на немски език и личи, че
старателно преписаният диалог е свързан с Геновева – главната героиня в
редица театрални постановки в цяла Западна Европа и в България от 1845
г. насам. Те представляват копия на художествени произведения, което се
вижда от внимателните линеарни контури и старателното наподобяване
на щриха в обемите, както и в чуждеенето им спрямо всички останали
моливни рисунки на българска тематика. Блокчето (11,5 х 8,5 см) от Народната библиотека в Пловдив4 съдържа етюд „Срещата на Райна с братята
ѝ“ и скици на женски фигури в носии, които свързвам с опити за работа
по образите на героините Райна и нейната наставница Неда.
С очертания кръг от художествени произведения ще потърся словесния
и визуалния модел и ще проследя трансформациите на изображенията
„Геновева“ в България.
1. Формирането на вербалния текст като първичен модел
Вербалният текст на „Геновева“ в различни варианти и неговата театрализация се формира почти осем века след появата на мита. Текстът се създава на основата на мит от VІІІ в., развива се от незаписан и театрализиран
във фолклорната култура към записан с множество линии и разклонения
по времето на Просвещението. През 1810 г. е издаден като моралистична
новела „Геновева“ от Йохан Кристоф фон Шмид (1768–1854), представител
на дидактично-сантименталната линия на Късното просвещение5. Морал2 Сцените са: Райна в пещерата при стрика си Боян, 1860; Срещата на Райна с братята
ѝ Борис, Роман и с княз Светослав,1860; Баба Тула дава Самуилу омагьосани гълъбови
сърца, за да го залюби Райна, 1874; Царю Петру ся показало нощем видение, което было
сянката на баща му Симеона,1874; Непознатий отсякъл Симеону оприличената глава от
Белерофоновата статуя и я хвърга в огня, 1874; Райны припаднало в църква, след като
оттласнала Самуила и говорила народу, 1874; Неда уговаря Райна да бягат (само масло),
към 1874; Георги Сурсовул съобщава на Райна последната воля на баща ѝ (само масло),
към 1874; Райна се моли на майчиния си гроб (само масло); Смъртта на Райна (само масло).
3 НХГ, инвентарните номера и опис с анотации вж. в: Ivanova, Blagovesta. Николай Павлович 1835–1894. Каталог на основните колекции в България [Nikolay Pavlovich 1835–1894.
Katalog na osnovnite kolektsii v Balgaria. On CD, National Art Gallery]. Sofia, 2006.; Вж. и
Raynov, Nikolay. Николай Павлович. График и живописец [Nikolay Pavlovich. Grafik i
zhivopisets]. Sofia, 1955, 92, note 3.
4 НБИВ, БИА, Ф. 1, а.е. 274, л. 1–39 [NBIV, BIA, F. 1, a.e. 274, l. 1–39]. Вж. Ivanova. Николай
Павлович; Вж. и Годишник на Народната библиотека в Пловдив [Godishnik na Narodnata
biblioteka v Plovdiv]. Plovdiv, 1923, 16.
5 За вариантите, наименованията и преводите на „Геновева“ подробно вж. Panayotov,
Plamen. Вазовата „Многострадална Геновева“. [Vazovata “Mnogostradalna Genoveva”]. In:
Limes slavicus. Културни концепти на славянството [Limes slavicus. Kulturni kontsepti na
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но-дидактичният сюжет има корени още в ранносредновековната германска
митология и е свързан със страдащи и отхвърлени жени и техните деца,
спасени от убийство. В семантично отношение в тези сюжетни нишки
слабият се превръща в силен. След новелата на Шмид по неговия текст
различни автори създават драматургични творби на немски език. Тримата
най-известни сред тях са Йохан Лудвиг Тик (1773–1853), който създава станалата особено популярна в Германия романтична драматизация „Животът
и смъртта на св. Геновева“ (1800), Фридрих Мюлер (1749–1825), авторът на
първото голямо драматургично произведение „Голо и Геновева“ (1811), и
Кристиан Фридрих Хебел (1813–1863) с драматизацията на „Геновева“ (1843)
по ръкописа на Фридрих Мюлер и Кристиан Фридрих Хебел (1813-1863),
който е най-популярният автор с драматизацията на „Геновева“ през ХІХ в.
В основата на литературния модел „Райна“, тъй като е създаден през
ХІХ в., стои исторически факт въпреки някои измислени герои6. Авторът
на словесния текст „Райна княгиня българска“ – Александър Велтман,
използва своите славистични проучвания за българската история, които
са особено актуални през ХІХ в. в Русия. В романа през романтичната
сюжетна нишка той вплита исторически подробности за политиката на
българския цар Петър, живял през Х в. Сюжетът е свързан с интрига и
любовно домогване, от което главната героиня Райна – дъщерята на цар
Петър страда. Тя бяга, крие се в пещера, влюбва се и накрая тя и руският
княз Светослав, който ѝ е на сърцето, са убити. След поставянето на пиесата от Добри Войников през 1866 г.7 тя става особено популярна и бива
пропита с обществените и политическите идеали на възрожденеца. Райна
е асоциирана с България, руският княз Светослав – с Русия, негативният
образ на регента Георги Сурсовул – с Османската империя. На този обществен възрожденски смисъл залага в литографиите си и Николай Павлович.
2. Визуалният модел и връзката му със словесния
През първата половина на ХІХ в. заедно с текстовете на „Геновева“
се появяват и илюстрациите гравюри в различни техники от немски художници. През първите години на века са популярни илюстрациите на
братята Рипенхаузен8 към драмата на Лудвиг Тик „Животът и смъртта на
slavyanstvoto]. Shumen, 2017, 170–183.
6 Според Васил Гюзелев княгинята Райна не е реален исторически персонаж. Известно е,
че синовете на цар Петър са Борис ІІ и Роман-Симеон, а останалите му деца не са известни
като имена. Архив на Николай Павлович. 1852–1894. Под ред. на В. Паскалева [Arhiv na
Nikolay Pavlovich. 1852–1894. Ed. V. Paskaleva]. Sofia, 1980, 24.
7 Dobreva, Vanya. Прочити и наследства. Из възрожденската книжнина [Prochiti i nasledstva.
Iz vazrozhdenskata knizhnina]. Sofia, 2015, 98.
8 Dingerdissen, Ulf. A Visual Realization of Romantic Art Theory: The Riepenhausen Brothers
and Their Etchings for Life and Death of Saint Genevieve. – Nineteenth-Century Art Worldwide.
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св. Геновева“. След 1826 г. получават известност гравюрите на художника
Йозеф Ритер фон Фюрих (1800–1876).
Братята Франц (1786–1831) и Йохан (1787–1860) Рипенхаузен създават
илюстрации към първата истинска романтична драма на Лудвиг Тик „Животът и смъртта на св. Геновева“ няколко десетилетия преди известните
гравюри на Фюрих. Техният брат Ернст Людвиг Рипенхаузен (1762–1840)
е гравьорът на произведенията, които са печатани като гравюри на мед,
офорти и литографии между 1804 и 1806 г. Различните техники показват
широкото им разпространение и тяхната популярност като илюстрации
към драматургичния текст и като самостоятелни графични отпечатъци
(фиг. 1). В този цикъл повлияни от древногръцката античност, те създават
плоскостни, контурни фигури с древногръцки профили и класицистични
облекла с романтично внушение. Те са един възможен, но нереалистичен
модел за подражание от Николай Павлович.
Вера Динова издига тезата, че Николай Павлович създава копия на
графични творби на Йозеф фон Фюрих и те служат като модел за шивачите на костюмите за пиесата „Геновева“ в Свищов, за прическите и
грима на актьорите, а самият Павлович изпълнява декорите9. Твърдението не е лишено от логика, тъй като българската сценография поема
по началния път на развитието си без традиционна основа в корените
на българската култура.
„Моделът“ на Йозеф фон Фюрих, който Павлович използва, е един от
множеството възможни. Той обаче е най-близкият до него, тъй като Фюрих
е преподавател по композиция в подготвителния клас в Художествената
академия във Виена10, близък е до водещите назарени Корнелиус и Овербек. Като подход към работата още в студентските години на Павлович
личи, че той има нагласа за използване на „чужди“ художествени модели
и на творби от други автори и студенти, които собственоръчно подписва11. Копирането е и форма на академичното обучение и затова в архива
A Journal of Nineteenth-Century Visual Culture. Available at: https://www.19thc-artworldwide.
org/index.php/spring15/dingerdissen-on-the-riepenhausen-brothers-etchings-for-life-and-deathof-saint-genevieve#anco [accessed 20.05.2019].
9 От 1870 г. е играна там пет пъти. Вж. и Dinova-Ruseva, Vera. Театралната дейност на
Николай Павлович [Teatralnata deynost na Nikolay Pavlovich]. – Изкуство [Izkustvo], 1965, №
7; Dinova-Ruseva, Vera. Българска сценография [Balgarska stsenografiya]. Sofia, 1976, 34, 36, 53.
10 Художник и гравьор, започва обучението си при баща си, посещава през 1828–1829
г. Рим, връща се в Прага и усяда във Виена. Назначен за професор по историческа композиция в Академията във Виена през 1841 г. Available at: Goethezeitportal.http://www.
goethezeitportal.de/wissen/illustrationen/ludwig-tieck/joseph-ritter-von-fuehrich-genoveva.
html#Fuehrich [accessed 20.05.2019].
11 Ivanova, Blagovesta. Виенският и мюнхенският период в творчеството на Николай Павлович [Vienskiyat i myunhenskiyat period v tvorchestvoto na Nikolay Pavlovich]. – Art Studies
Quarterly, 2007, № 4, 54–61.
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на художника има прерисувани образци на древногръцкото изкуство
(възможно от братята Рипенхаузен)12 и български средновековни миниатюри (от Ватиканския препис на Манасиевата летопис и Менолога на
Василий Велики). Древногръцкото изкуство присъства като резултат от
обучението, а старобългарското – от събирателската дейност на Павлович
в Русия и контактите с руските слависти през първата половина на 60-те
години на ХІХ в. Поради тази причина е съвсем основателно, копирайки,
Павлович да търси нови художествени модели, още повече, че целият
ХІХ в. използва за модел историческото наследство13 и го трансформира
в момент, преди да бъде намерена нова стилистика, формообразуване,
техники и технологии в отделните дялове на изкуствата. Самият Павлович,
благодарение на усвоените умения в западноевропейските художествени академии, се придържа към тенденциите на наученото. Останалите
възрожденски художници от това поколение пристъпват по-плахо към
усвояването на новите за България „модели“: Христо Цокев, изхождайки
от принципите на руския академизъм, рисува авторски реалистични исторически картини на евангелска тема; Георги Данчов изучава в Истанбул
литографските техники и освен икони, създава портрети, алегорични и
битови композиции, за които използва някои заемки.
Ще потърсим и други причини, поради които Павлович би могъл да
копира творбите на Фюрих. Още през 1853 г., когато учи във Виена, той се
интересува излязъл ли е от печат преводът на Ботьо Петков на историята
на Юри Венелин14. Интересът на младия студент показва посоката – интерес към историческото минало, дадена от неговата семейна среда в
12 Срв. с Gemählde des Polygnots in der Leschezu Delphi nach der Beschreibung des Pausanias
gezeichnet von F. u. I. Riepenhausen, Göttingen, Dieterich, 1805. Riepenhausen engravings, 1806.
The British museum. Available at: https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/
collection_object_details.aspx?objectId=1446569&partId=1&people=109894&peoA=109894-223&page=11 [accessed 20.05.2019].
13 Византия, Изтока, историческите стилове.
14 Архив на Николай Павлович [Arhiv na Nikolay Pavlovich], 19. Става въпрос за книга, която
обхваща времето от заселването на българите на Балканския полуостров до войните на княз
Светослав – Venelin, Yuriy Ivanovich. Критически издиряния за историята блъгарска на Ю. И.
Венелина: от прихожданието на блъгарети на Тракийский полуостров до 968 година, или до
покорението Блъгария от Великий княз руский Святослава: Ч. 1–2 /прев. от русский Ботю
Петков. В Земун: в И. К. Сопроновата бръзотис на книгопечатница/ [Kriticheski izdiryaniya
za istoriyata blagarska na Yuria I. Venelina: ot prihozhdanieto na blagareti na Trakiyskiy poluostrov
do 968 godina, ili do pokorenieto Blagariya ot Velikiy knyaz ruskiy Svyatoslava: Vol. 1–2 /transl.
from Russian Botyu Petkov. In Zemun: v I. K. Sopronovata brazotis na knigopechatnitsa]. Zemun,
1853. Вж. и Venelin, Yuriy Ivanovich. Критическия изследования об истории болгар Ю. И. Венелина, с прихода болгар на Фракийский полуостров до 968 года, или покорения Болгарии
Великим князем русским, Святославом (без място на издаване) [Kriticheskiya izsledovaniya ob
istorii bolgar Y. I. Venelina, s prihoda bolgar na Frakiyskiy poluostrov do 968 goda, ili pokoreniya
Bolgarii Velikim knyazem russkim, Svyatoslavom (no place of ed.), 1849.
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лицето на баща му Христаки Павлович, известен с просветителската си
дейност. След приключването на обучението му в Мюнхенската художествена академия той отива в Белград и през 1860 г. издава първите два
листа от цикъла „Райна княгиня“ – „Срещата на Райна с киевския княз
Светослав“ и „Райна в пещерата“, след като вече е познавал гравюрите на
Фюрих. Интересът към повестта на Александър Велтман „Райна княгиня
българска“ (1843)15 показва, че много преди поставянето на пиесата през
1866 г. художникът проявява траен интерес към темата. Според редица
негови писма той разпространява литографиите сред българите нe само
по нашите земи, но и в Русия, Румъния и в Истанбул още веднага след
създаването на първите графични листове16.
След завръщането на художника от Западна Европа и от Русия в България, в театрите се играе „Геновева“, но Павлович не създава графичен
цикъл заради нейната сценография по копираните във Виена композиции,
които запазва в блокчето (от НХГ). Преработките, както твърди Вера
Динова, може би са били необходими на Павлович за театрализациите
на Геновева, които от средата на 40-те години на ХІХ в. шестват по българските театрални сцени17. Геновева е една от близките на българина
теми. Тя е предпочитана в театъра, защото българският възрожденец я
изпълва със свое национално съдържание. Темата за слабата, измъчена,
набедена и затворена жена, която накрая се връща в нормалния свят, е
асоциирана с България, изкусителят Голо – с Турция, а Зигфрид – с Русия.
От гравюрите на Йозеф фон Фюрих, който работи по драматургичния
текст на Лудвиг Тик18, Павлович копира шест композиции – „Сбогуването
на Зигфрид и Геновева“, „Зигфрид гледа в огледалото на магьосницата
Маргарита“ (фиг. 3), „Зигфрид и детето му на ръце“, „Голо с овчарите“
(фиг. 5, 6), „Непоколебимостта на Геновева в подземието“ (фиг. 7, 8) и
„Рицар, стъпил върху гърба на легнал върху земята мъж с чалма“ (фиг. 4).
15 Райна, блъгарска царкиня. Приказ на А. Ф. Велтмана. Преведе от руски Елена Мутьева.
Санкт Петербург, издание на Калоферското училище [Rayna, blagarska tsarkinya. Prikazna A.
F. Veltmana. Prevede ot ruski Elena Mutyeva. Sankt Рeterburg, izdanie na Kaloferskoto uchilishte].
Sankt Peterburg, 1852 и Sofia, 1969; Minkova, Lilyana. Повестта на А. Ф. Велтман „Райна
королева болгарская“ в преводната литература на Българското възраждане и в историята
на превода в България [Povestta na A. F. Veltman “Rayna koroleva bolgarskaya” v prevodnata
literatura na Balgarskoto vazrazhdane i v istoriyata na prevoda v Balgaria]. – Литературна мисъл
[Literaturna misal], 1989, № 1, 101.
16 Aрхив на Н. Павлович, вж. в показалеца: Райна княгиня.
17 В Железник, 1870; Лясковец, 1871; Трявна, 1875. Вж. Dinova-Ruseva. Българска сценография, 59.
18 Goethezeitportal; http://www.goethezeitportal.de/wissen/illustrationen/ludwig-tieck/josephritter-von-fuehrich-genoveva-2.html; http://www.goethezeitportal.de/wissen/illustrationen/
ludwig-tieck.html [accessed 20 May 2019].
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Две от композициите – „Зигфрид и огледалото“ и „Рицар“ са от заглавната страница (фиг. 2) на второто издание на албума на Фюрих19. Копията
са извадени от контекста, който Фюрих влага в тях. Така например зад
огледалото на Зигфрид в рисунката на Павлович има стръмен терен
(фиг. 3), докато при Фюрих там стои магьосницата и ангелче с череп
на крилете (фиг. 2). В композицията „Голо с овчарите“ (фиг. 5) е изобразен само Голо (фиг. 6) без детайлите в пейзажа зад него и овчарите
вдясно. В сцената от сбогуването на Зигфрид и Геновева двете фигури
са извадени от контекста на интериора. За нас е важно, че в първото
и второто издание на гравюрите Фюрих поставя акцент върху едни и
същи теми20, което показва, че те са достатъчно устойчиви. Само че
във второто издание, както авторът твърди, той е приложил подхода
на Дюрер21, което би следвало да означава придаване на по-голяма
изразителност на рисунъка. По този начин той уплътнява визията на
образите и набляга на детайлите, от което пък Павлович бяга.
3. Трансформациите на модела
Трансформациите на модела са свързани със заимстването от „Геновева“ за „Райна“. По значимостта си в българското общество пиесата
„Райна княгиня българска“ измества „Геновева“. Павлович работи по
темата от 1860 г. в продължение на цели 14 години. „Райна“ на Добри
Войников се играе на българска сцена от 1866 г.22, а Павлович полага
огромни усилия за разпространението на литографиите.
Очевидно е, че за композициите по темата „Райна“ Павлович заимства
от „Геновева“ и гравюрите на Фюрих към нея. Всички тези особености
личат в изграждането на пространствата, разпределенията на фигурите и чистия и немногословен подбор на облеклата. Обобщените като
пластически израз романтично-класицистични образи са в неговия
19 Първият графичен цикъл на Геновева е изготвен от Йозеф Фюрих в Прага през 1826 г.
След завръщането си от Италия в Прага той работи между октомври 1829 г. и април 1831
г. Плочите, които самият той ецвал, са завършени през април 1831 г., а в края на годината
творбата е публикувана от Боман в Прага. През 1834 г. следват издания в Берлин, Прага,
Виена, Дрезден, Лайпциг и Мюнхен. През 1855 г. всички издателски права се прехвърлят от
издателството „Варентрап“ (Varrentrapp, Franz. Buchhändler und Verleger) и Венер (Johann
Konrad Wenner) във Франкфурт на Майн, в Майнц и в Регенсбург. В Мюнхен изданията се
осъществяват до 1910 г. Goethezeitportal; http://www.goethezeitportal.de/wissen/illustrationen/
ludwig-tieck/joseph-ritter-von-fuehrich-genoveva-2.html [accessed 20.05.2019].
20 В първото липсват „Зигфрид пред магическото огледало вижда порочната си жена“ и
„Наказанието на Голо“.
21 Goethezeitportal; http://www.goethezeitportal.de/wissen/illustrationen/ludwig-tieck/joseph-ritter-von-fuehrich-genoveva-2.html [accessed 20.05.2019].
22 Dobreva, Vanya. Технология на историческата драма [Tehnologiya na istoricheskata
drama]. Sofia, 1997, 37–43.
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стил на работа, създаден в резултат на обучението му във Виенската
и Мюнхенската художествени академии, което наблюдаваме както в
копираните рисунки от Фюрих, така и в литографиите за Райна. При
проследяването им заемките особено ясно личат в: „Сънят/видението на
цар Петър“ − от „Смъртта на Геновева“, „Райна в пещерата“ (фиг. 9) −
от „Геновева в тъмница/Непоколебимостта на Геновева в подземието“
(фиг. 7), „Рицар, стъпил върху турчин с чалма“ (фиг. 4) – от корицата на
второто издание на Фюрих (фиг. 2). „Райна с братята си се представя на
руския княз Светослав“ напомня „Сбогуването на Зигфрид и Геновева“.
Незаимствани от по-горе разгледаните автори и композиции са
„Георги Сурсовул съобщава на Райна последната воля на баща ѝ“ (отдалечена прилика с „Арестът на Геновева“ според масата и прозореца в
нея, но в огледален вариант), „Магьосницата баба Тула дава на Самуил
омагьосани гълъбови сърца“ (огледалото с магьосницата Маргарита
е неподходящо за целта), „Белерофонт/Непознатий отсякъл Симеону
оприличената глава“23, „Неда уговоря Райна да бягат“, „Райна припада
в църквата при предложението на Самуил“, „Райна се моли на майчиния си гроб“, „Смъртта на Райна“. Те могат да бъдат определени като
самостоятелни авторови творби, тъй като за тях в архива на Павлович
са запазени създадените скици и етюди и няма данни за преки заемки.
На литографиите Павлович отбелязва, че той е носител на авторските права и че препечатването им е забранено. „Райна в пещерата“
обаче не е отпечатана качествено, както самият Павлович отбелязва,
и затова Георги Данчов (ок. 1860 г., с множество поправки и текст на
български, немски и френски език, фиг. 10) и Игнатий Цветков (1869
г., отпечатъкът е качествен и чист, променени са лицата на женските
образи в него, фиг. 9) я отпечатват в Цариград. И двамата включват към
заглавието „Райна“ и името на другата героиня от драматизациите на
Добри Войников – „Берислава“, което показва, че на композицията е
придаден нов смисъл. Този нов смисъл навежда на мисълта, че самите
графични листове възможно са играли и ролята на един вид плакати за
популяризирането на пиесите. Също така Георги Данчов издава в Цариград „Срещата на Райна с братята ѝ“ – това е другата ранна литография
на Павлович от 1860 г., но тук с текст на френски език в двуцветен и
многоцветен отпечатък24.
Трансформациите на модела показват неговата устойчивост. Първоначално той е безписмен, след това става писмен, визуален, променя
се и служи за визуална опорна точка. Според съдържанието си той е
23 Според широко разпространено през Възраждането мнение цар Симеон бил въплътен в конната статуя на митичния герой Белерофонт (гр. Βελλεροφὸντης), внук на Сизиф,
погубил чудовището Химера, възседнал крилатия кон Пегас.
24 „Велислава, българска княгиня“ (1870).
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митологичен, а също и исторически, но се трансформира в обществен
чрез придаване на нов смисъл на неговото съдържание. По този начин
внесеният „отвън“ съдържателен модел се преобразува − изпълва се
с ново съдържание, което по същество съответства на просвещенския
възглед. Неговата трансформация през Възраждането в България показва един от пътищата на формиране на визуалните изкуства при
изграждането и създаването на новата образна система, като направим
уговорката, че използването на визуален модел все още не означава
нова художествена система.

1. Ернст Лудвиг Рипенхаузен. „Геновева прегръща съпруга си“, 1806 г., Офорт, Британския
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на Геновева в подземието“. Етюд, молив, хартия, НГ, инв. ІІ 213
Nikolai Pavlovich. Genoveva’s stead fastness in the dungeon. Pencil еtude,
paper, NG, inv. II 213

9. Игнатий К. Цветков. „Райна княгиня в пещерата, наречена е още
Берислава“, 1869 г. Литография, НГ, инв. ІІ 566
Ignatius K. Tsvetkov. Rayna Knyaginya in the Cave, also called Berislava,
1869. Lithograph, NG, inv. II 566

167

10. Георги Данчов. „Срещата на Райна княгиня с братята ѝ Борис, Роман и
руския княз Светослав“, 1869 г. Цветна литография, ателие Исариан, Пера –
Цариград, НГ, инв. ІІ 1624
Georgi Danchov. Isariаn Studio, Pera - Constantinople. The Meeting of Rayna Knyaginya with her brothers Boris, Roman and Russian Prince Svetoslav. Color lithograph,
NG, inv. II 1624

Цитирана литература
Извори
Gemählde des Polygnots in der Lesche zu Delphi nach der Beschreibung des
Pausanias gezeichnet von F. u. I. Riepenhausen, Göttingen, Dieterich, 1805.
Database of the German Archaeological Institute (DAI) and the Archaeological
Institute of the University of Cologne. Available at: https://arachne.uni-koeln.
de/arachne/index.php?view%5blayout%5d=buch_item&search%5bconstraints
%5d%5bbuch%5d%5balias%5d=Riepenhauseni1826Vol1&search%5bmatch%5
d=exact [accessed 20.05.2019].
НХГ, инв. [Natsionalna hudojestvena galeria, inv.] II 208, II 213, I 222, II 223, II
224, II 225.НБИВ, Ф. 1, а.е. 274, л. 1–39 [Natsionalna biblioteka “Ivan Vazov”,
Fond 1, Inv. 274, list 1–39].
Райна, блъгарска царкиня. Приказ на А. Ф. Велтмана. Преведе от руски
Елена Мутьева. Санкт Петербург, издание на Калоферското училище [Rayna,
168

blagarska tsarkinya. Prikazna A. F. Veltmana. Prevede ot ruski Elena Mutyeva.
Sankt Рeterburg, izdanie na Kaloferskoto uchilishte]. Sankt Peterburg, 1852 и
Sofia, 1969.
Riepenhausen engravings, 1806. The British museum. Available at: https://www.
britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx
?objectId=1446569&partId=1&people=109894&peoA=109894-2-23&page=11
[accessed 20.05.2019].
Riepenhausen, Franz. Peintures de Polygnote a Delphes dessinées et gravées
d’après la description de Pausanias par F. & I. Riepenhausen, Rome [Publisher:
par Phil. et Nicol. De Romanis], 1826, 49 x 67 cm. In: Deutsches Archaeologisches
Institut, Abteilung Rom, Repository. Available at: http://arachne.uni-koeln.de/
item/buch/4760 [accessed 20.05.2019].
Venelin, Yuriy Ivanovich. Критически изследования об истории болгар Ю. И.
Венелина, с прихода болгар на Фракийский полуостров до 968 года, или
покорения Болгарии Великим князем русским, Святославом (без място на
издаване) [Kriticheskiya izsledovaniya ob istorii bolgar Y. I. Venelina, s prihoda
bolgar na Frakiyskiy poluostrov do 968 goda, ili pokoreniya Bolgarii Velikim
knyazem russkim, Svyatoslavom (no place of ed.)], 1849.
Venelin, Yuriy Ivanovich. Критически издиряния за историята блъгарска на Ю.
И. Венелина: от прихожданието на блъгарети на Тракийский полуостров до
968 година, или до покорението Блъгария от Великий княз руский Святослава: Ч. 1–2 /прев. от русский Ботю Петков/. В Земун: в И. К. Сопроновата
бръзотисна книгопечатница [Kriticheskii zdiryaniya za istoriyata blagarska
naYuria I. Venelina: ot prihozhdanieto na blagareti na Trakiyski ypoluostrov do
968 godina, ili do pokorenieto Blagariya ot Velikiy knyaz ruskiy Svyatoslava:
Vol. 1–2 /transl. from Russian Botyu Petkov/. In Zemun: v I. K. Sopronovata
brazotisna knigopechatnitsa], Zemun, 1853.

Научна литература:
Andreeva, Nadezhda. Немската литература в България през Възраждането
[Nemskata literatura v Balgaria prez Vazrazhdaneto]. Sofia, 2001.
Arhiv na N. Pavlovich. Архив на Николай Павлович. 1852–1894. Под ред. на В.
Паскалева [Arhiv na Nikolay Pavlovich. 1852–1894. Ed. V. Paskaleva]. Sofia, 1980.
Dinova-Ruseva, Vera. Българска сценография [Balgarska stsenografiya]. Sofia,
1976.
Dinova-Ruseva, Vera. Театралната дейност на Николай Павлович [Teatralnata
deynost na Nikolay Pavlovich]. – Изкуство [Izkustvo], 1965, № 7.
Dobreva, Vanya. Прочити и наследства. Из възрожденската книжнина [Prochiti i nasledstva. Iz vazrozhdenskata knizhnina]. Sofia, 2015.
Dobreva,Vanya. Технология на историческата драма [Tehnologiya na istoricheskata drama]. Sofia, 1997.

169

Georgiev, Emil. Българските образи в славянските литератури [Balgarskite
obrazi v slavyanskite literature]. Sofia, 1969.
Годишник на Народната библиотека в Пловдив [Godishnik na Narodnata
biblioteka v Plovdiv]. Plovdiv, 1923.
Ivanova, Blagovesta. Виенският и мюнхенският период в творчеството на
Николай Павлович [Vienskiyat i myunhenskiyat period v tvorchestvoto na
Nikolay Pavlovich]. – Art Studies Quarterly, 2007, № 4, 54–61.
Ivanova, Blagovesta. Николай Павлович 1835–1894. Каталог на основните
колекции в България [Nikolay Pavlovich 1835–1894. Katalog na osnovnite
kolektsii v Balgaria]. On CD. Sofia, 2006.
Minkova, Lilyana. Повестта на А. Ф. Велтман „Райна королева болгарская“
в преводната литература на Българското възраждане и в историята на
превода в България [Povestta na A. F. Veltman “Rayna koroleva bolgarskaya”
v prevodnata literatura na Balgarskoto vazrazhdane i v istoriyata na prevoda v
Balgaria]. – Литературна мисъл [Literaturna misal], 1989, № 1.
Panayotov, Plamen. Вазовата „Многострадална Геновева“. [Vazovata “Mnogostradalna Genoveva”]. In: Limes slavicus. Културни концепти на славянството
[Limes slavicus. Kulturni kontsepti na slavyanstvoto]. Shumen,2017, 170–183.
Raynov, Nikolay. Николай Павлович. График и живописец [Nikolay Pavlovich.
Grafik i zhivopisets]. Sofia, 1955.

Интернет източници
Dingerdissen, Ulf. A Visual Realization of Romantic Art Theory: The Riepenhausen Brothers and Their Etchings for Life and Death of Saint Genevieve. –
Nineteenth-century Art Worldwide. A Journal of Nineteenth-Century Visual
Culture. Available at: https://www.19thc-artworldwide.org/index.php/spring15/
dingerdissen-on-the-riepenhausen-brothers-etchings-for-life-and-death-of-saintgenevieve#anco [accessed 20.05.2019].
Führich see at: Goethezeitportal. Available at: http://www.goethezeitportal.de/
wissen/illustrationen/ludwig-tieck/joseph-ritter-von-fuehrich-genoveva-2.html
[accessed 20.05.2019].
Goethezeitportal. Available at: http://www.goethezeitportal.de/wissen/illustrationen/ludwig-tieck.html [accessed 20.05.2019].

Цитирани изображения от интернет
1. Ernst Ludwig Riepenhausen. Genoveva embracing her husband, 1806, Etching,
British museum, inv. 1992, 0725.96. Available аt: https://www.britishmuseum.org/
research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1446569&partId=1&people=109894&peoA=109894-2-23&page=8 [accessed 20.05.2019].
170

2. Joseph v. Führich. Title page for the second edition of Genoveva, 1831. Etching.
Available at: http://www.goethezeitportal.de/wissen/illustrationen/ludwig-tieck/
joseph-ritter-von-fuehrich-genoveva-2.html [accessed 20.05.2019].
5. Joseph v. Führich. Golo with the shepherds, 1831 . Etching. Available
at:http://www.goethezeitportal.de/wissen/illustrationen/ludwig-tieck/joseph-ritter-von-fuehrich-genoveva-2.html [accessed 20.05.2019].
7. Joseph v. Führich. Genoveva’s stead fastness in the dungeon, 1831. Etching,
Available at:http://www.goethezeitportal.de/wissen/illustrationen/ludwig-tieck/
joseph-ritter-von-fuehrich-genoveva-2.html [accessed 20.05.019].

FROM GENOVEVA TO RAYNA PRINCESS
OF BULGARIA. “THE MODEL” AND ITS
TRANSFORMATIONS IN BULGARIA
Blagovesta Ivanova
Summary: This paper seeks to trace the text-image relationship, borrowings,
reworking, authorships and copying. Nikolay Pavlovich’s archives keep drawings ro Ludwig Tieck’s drama Genoveva. The article presupposes that Pavlovich
has used illustrations to Genoveva as a basis for his Rayna, Bulgarian Princess
lithographic series. The origins of the series are traced. The extent of reworking,
borrowing, drawing on and other creative tasks are examined by comparing
the analyses of the drawings for Genoveva by the Riepenhausen brothers, and
of Rayna, Bulgarian Princess series. The etchings by Austrian artist of Czech
origin, Josef von Führich to Genoveva and their copies made by his student at
the Vienna Academy of Fine Arts Nikolay Pavlovich are analysed together with
their transformation in Rayna lithograph series to become a romantic expression
of the national idea.
Keywords: drawings, lithographs, mechanism of borrowing, reproducing and
copying of popular graphical artworks

171

МОТИВИ • МОДЕЛИ • ЕСКИЗИ

КАЛЕНДАРНИТЕ СБОРНИЦИ „БЪЛГАРАН“
(1905, 1906) – НАЙ-РАННИЯТ ОБРАЗЕЦ В БЪЛГАРИЯ
ЗА ИЛЮСТРИРАНЕ НА ХУМОРИСТИЧНИ КНИГИ
Милена Георгиева1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: Един от начините за социализация на групата „Българан“ (1904–1909),
която издава едноименния хумористичен вестник в началото на ХХ в., е печатната ѝ продукция извън него – хумористични книги, сборници, календари като
нови форми, съпътстващи вестника, представящи даден интелектуален кръг
пред по-широка публика. В тях илюстрацията и карикатурата намират своето
неразработено поле на изява. Статията разглежда подробно причините, появата,
оформлението, илюстрирането, чуждите стилистични паралели, авторството на
два хумористични сборника, носещи името на вестника, или как карикатуристите
на вестника се проявяват като илюстратори и като оформители на приложна
графика в печата. Тя търси паралели и влияния от продукцията на немското сп.
„Симплицисимус“, което издава подобни сборници с хумористична литература,
явно добре познати на хумористите и карикатуристите от в. „Българан“. Тя
търси и подходящия контекст за създаването им – т.е. връзката хумористично
списание – книжна продукция с подобно съдържание, като отнася проблема към
раждането на модерното изкуство в България. Връзката между литературата,
карикатурата и илюстрацията дава възможен модел за подобни бъдещи издания.
Ключови думи: хумористични сборници, вестник „Българан“, карикатури,
илюстрации, модерно изкуство

В началото на ХХ в. с развитието на полиграфията и нарастването на
читателската публика книгите в България започват да се насищат масово
с изображения – ако в края на ХIХ в. илюстрациите към книгите на Иван
1 Dr Milena Georgieva is a Professor at the Institute of Art Studies, BAS; science editor and
a member of the editorial board of Art Readings conference proceedings since 2011; member
of the editorial board of Visual Arts and Music scientific journal, Sofia University; part-time
lecturer at the University of Plovdiv. Her research interests cover the areas of Bulgarian and
Balkan arts, cartoons, attributions of artworks of the first half of the twentieth century. Selected
bibliography: Lada Union of South-Slav Artists (1904–1912). Bulgarian Arts in South-Slav
Exhibitions, Sofia, 1994; South-Slav Dialogues in Modernism. Bulgarian Art and Art of Serbia,
Croatia and Slovenia 1904–1912, Sofia, 2008; A Toast to You, Maestro! The Bohemian Moments
of Ivan Penkov, Sofia, 2013; editor of the memoirs of Pavel Genadiev about the Bulgarian artists
contributing to Hudozhnik (Artist) j. (1905–1909). Her articles were published in Croatia, Serbia,
Germany and Austria. E-mail: mggeorgieva@mail.bg
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Вазов са били единствени, то в началото на ХХ в. илюстрациите вече са
необходимост, свързана несъмнено с модернизирането на българската
книжнина. Симптом за началото на този лавинообразен процес е появата
и на хумористични книги с карикатурни илюстрации. В тях се преплитат
различни западни влияния, най-често принадлежащи на сецесиона. Тези
книги често са пародии на сериозната литература и някои нейни жанрове –
например годишни календари, евангелия, истории на България и др. Докато
в научни изследвания са проучени илюстрациите главно на българските
символистично-сецесионни списания и знакови книги в стил „сецесион“
от първото десетилетие на ХХ в. – в статии и монографии от Максимилиан
Киров2, Богдалина Братанова3, Валентин Ангелов4, то въпросът за появата
на книжната хумористична илюстрация в България, чиито илюстратори
са карикатуристи по професия – не е разглеждан специално.
Първи за този вид пародии се сещат членовете на групата „Българан“
(1904–1909) – освен едноименния си вестник те започват да издават и книги,
сборници, календари като съпътстващи го книжни форми, чиято цел е да
представят интелектуалния им кръг пред по-широка публика, при това в
съвършено нова бохемско-градска светлина. Допълнителната литература
около вестника, освен че го популяризира още повече, стратегически води
до разширяване на абонатите му. Тя се поднася на по-евтини цени, дори
като безплатна премия, което определено покачва тиража на вестника. В
тези премии илюстрацията и карикатурата намират своето ново неразработено поле за изява. Поначало всички карикатуристи в България се
изявяват и като оформители на печатана приложна графика. Липсата на
специализирани кадри в тези ранни години, желанието да се издържат от
художественото си образование и труд ги прави синкретични по принуда.
За годините 19055 и 19066 редакторите на вестника рекламират усилено
2 Kirov, Maksimilian. Насоки в развитието на българската илюстрация през периода
1878–1920 [Nasoki v razvitieto na balgarskata ilyustratsiya prez perioda 1878–1920]. In: Из историята на българското изобразително изкуство. Т. 2 [Iz istoriyata na balgarskoto izobrazitelno
izkustvo. Vol. 2]. Sofia, 1984, 48–84.
3 Bratanova, Bogdalina. Приложна графика и символизъм в България. От Освобождението
до края на Първата световна война [Prilozhna grafika i simvolizam v Balgariya. Ot Osvobozhdenieto do kraya na Parvata svetovna voyna]. Sofia, 2015.
4 Angelov, Valentin. Сецесионът в България [Setsesionat v Balgariya]. Sofia, 2016
5 Календар „Българан“ 1905. Под ред. на Ал. Божинов, Хр. Силянов [Kalendar “Balgaran”
1905. Еd. by Al. Bozhinov, Hr. Silyanov]. Sofia, 1906. Първо съобщение във в. „Българан“ от
бр. 35, 1904 г. показва, че в него ще вземат участие Кирил Христов, Елин Пелин, Пепо, Ив.
Ст. Андрейчин, Христо Силянов, Александър Кипров (Делибаш), Трифон Кунев, Иван
Кирилов, Д. Димитров (Забравен талант), Вл. Ковачев и много други.
6 Календар „Българан“ 1906. Год. ІІ. Изд. Як. Якимов – Кюстендил [1905]. Уреждат Ал.
Божинов, Хр. Силянов и Елин Пелин. [Kalendar “Balgaran” 1906. God. ІІ. Izd. Yak. Yakimov – Kyustendil, 1905. Urezhdat Al. Bozhinov, Hr. Silyanov i Elin Pelin]. Рекламата за втория
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по страниците му и разпространяват два календарни сборника под името
Календар „Българан“. Преди да ги разгледам поотделно, ще спомена, че
по това време излизат редовно стенни календари7. А календари в книжен
формат, издавани в различни градове, от различни сдружения и дори партии, също са много разпространени. Календарната им част обаче рядко
е придружена от винетъчни иллюстрации, а ако ги има, то най-вероятно
те са чужди препечатки. Сборниците-календари имат доста устойчива
традиция не само в Европа, но и в България, съчетавайки полезното,
прагматичното и поучителното. При това става дума за светски календари,
а не за религиозни. За разлика от тази добре разпространена и популярна
печатна продукция българановската група е първата, която въвежда хумора в подобен тип утилитарни книжни издания, или по-точно определено
ги пародира, като разменя „високото“ с „ниското“ – календарите стават
развлекателни, политически и битово ориентирани, дори пикантни. Освен
че изпълняват своята прагматична функция, те са нов вид забавна литература, предназначна за много широка публика. Но защо точно календари
са избрани, а не съновници, тълковници и пр. масова литература, която
също се ползва от българановските писатели като модел за пародии?
Отговора намираме в Германия. Тази необичайна освободеност идва от
Мюнхен и по-точно от списание „Симплицисимус“ (Simplicissimus) с
издател Алберт Ланген, който издава всяка година и хумористични календари към списанието си, третиращи сатирично политика и морални
истории8. На корицата на тези календари списание „Симплицисимус“ се
самоперсонифицира със зло куче, обагрено в червено, което се превръща
в негово неизменно лого (фиг. 1). В карикатурите и рисунките, поместени
в „Симплицисимус“, личат имената на Олаф Гулбрансон, Фердинанд фон
Резничек, Томас Теодор Хайне, Вилхелм Шулц и др. (фиг. 2).
Известна е почитта на българановци към немското списание, препечатването на карикатури предимно от него във в. „Българан“, следенето,
влиянията и дори подражанието на неговите основни карикатуристи9.
Това е любимото списание преди всичко на главния редактор на в. „БъКалендар „Българан“ за 1906 г. излиза за пръв път в бр. 72, 1905. В последвалите реклами
са изписани вече и имената на карикатуристите.
7 Например Либералната партия през 1905 г. издава свой календар. В. „Вечерна поща“
също има календар – премия за 1906 г. Свои годишни календари издават и различни институции – застрахователни дружества, банки и т.н. Повод за издаването на календари
е и отбелязването на различни юбилеи – напр. на Иларион Макариополски, 1925 г. и др.
8 Сведението дължа на д-р Маринела Великова-Байха (Швейцария), за което ѝ благодаря
сърдечно.
9 Stoykov, Atanas. „Симплицисимус“ и българската карикатура [“Simplitsisimus” i balgarskata karikatura]. In: Немско-български културни отношения 1878–1918 [Nemsko-balgarski
kulturni otnosheniya 1878–1918]. Sofia, 1988, 301–305.
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1. Теодор Хайне. Корица на
„Календар Симплицисимус“ за 1906
г. Печатно
Thomas Theodor Heine. Cover, Simplicissimus Kalender 1906. Print

лгаран“ – Александър Божинов, който се
учи от него при ранните си пребивавания
в Мюнхен. Затова в двата календарни
сборника, които „Българан“ успява да
издаде, ще се натъкнем на много заемки –
преди всичко в модела на изграждането
им, в усвояването на принципи, но и в
някои мотиви, които само в. „Българан“ може да си позволи със своя ресурс
от добри редактори, писатели, поети и
карикатуристи, повечето от тях немски
възпитаници. Нека разгледаме двете български подобия.
Календар „Българан“ за 1905 г. се
рекламира в едноименния вестник като
„нова мода“, „като пръв по рода си в нашата книжнина“10. В по-късна реклама е
наречен „разкошно издание“, струващо
само 50 ст. И покрай календарната му
част се набляга върху факта, че има 4
кòли за „литература и изкуство“ – по това

2. Олаф Гулбрансон. Карикатурни илюстрации към „Календар Симплицисимус“
за 1906 г. Печатно
Olaf Gulbransson. Cartoons for Simplicissimus Kalender 1906. Print

10 Българан [Balgaran], No. 35, 1904.
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3. Александър Божинов. Корица на
„Календар Българан“ за 1905 г. Печатно
Alexander Bozhinov. Cover, Bulgaran
Calendar 1905. Print

4. Александър Божинов. Шарж на поета Пенчо
Славейков. „Календар Българан“ за 1905 г.
Alexander Bozhinov. A caricature of poet Pencho
Slaveikov. Bulgaran Calendar 1905. Print

явно се е отличавал от останалите издавани календари у нас. Уреждат
го и него редакторите на едноименния вестник – Христо Силянов и
Александър Божинов. Авторите на рекламата му изтъкват като негови
качества сбития текст (80 стр.), наличието на 30 илюстрации, карикатурите
на „всички велики люде у нас и в странство“. За сведение календарът
на сп. „Симплицисимус“ е 120 стр. във формат на тетрадка11, т.е. по-голям. И както при немския образец-календар с логото на кучето, в нашия
детето Българанчо – персонификацията на вестника (групата) – и тук е
на корицата на малката книжка (фиг. 3). В българския календар също е
наблегнато предимно на политически сатири към управляващите – княза,
министрите и по-слабо са засегнати темите за жената, любовта, нравите.
От балканските теми пък е отбелязано събитието, свързано с идването на
сръбския княз Петър в София през 1904 г. Вероятно е считано от българановци за особено важно, като се има предвид, че в края на с.г. се създава
Съюзът на южнославянските художници „Лада“, в който почти всички
карикатуристи членуват. Календарът, макар и „нова мода“, показва обаче
11 Simplicissimus-Kalender für 1906. Verlag: Albert Langen, München. Available at:
https://www.zvab.com/servlet/BookDetailsPL?bi=19729762290&searchurl=hl%3Don%26sortby%3D20%26tn%3Dsimplicissimus%2Bkalender%2B1906&cm_sp=snippet-_srp1-_-title3 [accessed 12.08.2019].
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познат материал – препечатани са най-добрите политически пародии от в.
„Българан“ за 1904 г. във вид на съновници, речници, анекдоти, стихове,
проза. Той се стреми да представи няколко основни литературни автори – чрез тяхна снимка и най-добрите им хумористични произведения.
Това са Кирил Христов, Пепо, Ст. Чилингиров, Хр. Силянов, Lumpacius
(Алекс. Божинов), Делибаш (Алекс. Кипров), Трифон Кунев. Персоналистичният принцип на този тип издания се налага още в първия
календарен сборник и ще се превърне в модел за следващи подобни книги
у нас. Можем да определим сборниците „Българан“ и като скрити
манифести на групата в книжна форма, същевременно пародираща
популярните календарни сборници „на ползу роду“. Същото се отнася
и до карикатурите в този календарен сборник – предлагат се предимно
шаржове на известни личности – политици и артисти. Двете професии са
свързани от публичността и затова е естествен фокусът върху тях. Има и
нови, непубликувани във вестника шаржове – на актьора Васил Кирков,
на актрисата Роза Попова, на поетите Пенчо Славейков и Пейо Яворов,
на критика д-р К. Кръстев. Но за разлика от текстовете, които са от различни сътрудници на вестника, при карикатурите всички илюстрации
(без две – от Петър Морозов и Елин Пелин) са от Александър Божинов
и от чужди автори. На чуждите автори, които всъщност са малко, не са
обозначени имената, а текстовете им са побългарени. Сред открояващите
се съвсем нови шаржове е този на Пенчо Славейков – особено любим
образ на Божинов през 1904–1905 г. (фиг. 4). Най-ефектният му шарж се
фиксира върху най-важната кауза на поета, онова, с което той се прочува
в литературното общество – битката срещу „фасулковците“ чрез апология
на свръхчовека-творец и неговото величие. Всичко в тази карикатура е
смешно – късата набита фигура, позата на поета, дръгливият Пегас с
извита шия, изпочупените бастуни – средства за подпиране, но и за бой,
та дори и подписът на карикатуриста, който също участва смислово в
композицията. А тя пък е поместена в кръг неслучайно – кръгът придава центрираност на движенията на персонажите, държи ги в здрава
и цялостна конструкция. Къдравата линия свободно и уверено рисува
характерния Славейков профил с цигара в уста, неистовата му решителност, шапката с лавровия венец и свития юмрук. Божинов и в други свои
шаржове на поета използва игровия подход с Пегаса – древен символ на
поетическото вдъхновение.
Още два редки шаржа на други членове от прочутата четворка на
кръга „Мисъл“ будят интерес – тези на критика д-р Кръстьо Кръстев и
поета Пейо Яворов. Те също като шаржа на Славейков, са рисувани от
Божинов в Мюнхен през 1904 г., но по някакви причини не са отпечатани във в. „Българан“. Художникът умее да вплете атрибутите на писателството във фигурата на критика. Дори когато си служи с познатия
похват да уголемява леко главите на карикатурните си обекти, той не
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ги преувеличава силно и не залага на този принцип, така характерен за
френската карикатура през ХIХ в.12, а преди всичко се стреми да предаде
типичния силует и линеарния му обобщен вид, който става разпознаваем. Шаржът на Яворов е само лицева маска. В шаржа са подчертани и
двете му същности – на артистична личност и на романтичен воевода
чрез атрибутите на лавровия венец и чрез страховития му поглед. Този
непопулярен досега портретен шарж на Яворов е ценен с това, че е в
жанр, който не е бил много използван за неговото портретиране.
Непубликуван във в. „Българан“ е и много сполучливият шарж на
писателя декадент Иван Ст. Андрейчин, наречен „помагач на „Българан“ (фиг. 5). Само помагач, защото е издател на собствени литературни
списания. И още:
Преводач и стихотворец
И художник декадент
И във всяка вечеринка
Декламатор с патент.
Т.е. представена ни е синтетичната
природа на декадентския артист, така
типична за времето, в което се създават
българановските издания. В карикатурния си шарж Андрейчин има силно характерна славянска физиономия –
чип нос, сини очи, много светли коси и
френетично налудничав поглед. Неговата емоционалност Божинов се опитва
да предаде чрез силуета на профилната
му поза. Като истински бохем той пуши
лула, в ръцете си небрежно държи лира
и лавров венец. Комичното в неговия 5. Александър Божинов. Шарж на
шарж е неговата екстравагантност и поета Иван Ст. Андрейчин. „Календар
Българан“ за 1905 г. Печатно
напереният му вид.
Alexander Bozhinov. A caricature of poet
Другият емблематичен шарж свър- Ivan St. Andreichin. Bulgaran Calendar
зан с българановската тематика, който 1905. Print
също не е печатан в „Българан“, е този
на писателката Ана Карима – активистка в битката на българските суфражетки за равни социални права. В смеховото съзнание на българановци
обаче писателката се идентифицира неизменно с „отрицателните“ ка12 Вж. Baridon, Laurent, Martial Guédron. L’art et l’histoire de la caricature. Paris, Citadelles
& Mazenod, 2015, 140–216.
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чества на еманципираната българка.
Представена е с нейните утрирано
некрасиви черти, облечена семпло и
безвкусно, с очила и шапка, държаща
в ръка връвчица и водеща количка
на колелца, т.е. детска играчка. На
тази платформа на колелца стои един
малък мъж (фиг. 6). Посланието на
този шарж е, че Карима превръща
мъжете в детски играчки, защото е
„глава на българския феминизъм“ и
нейните занимания са висши, духовни, писателски, организационни, т.е.
мъжки. Написала е вече „Подхлъзна се“ (драма, 1901), „Под натиска
на живота“ (повест, 1901), „В Париж.
Скици“ (1905) и др.
Освен шаржове на политици и ар6. Александър Божинов. Шарж на
тистични личности Божинов илюписателката Ана Карима. „Календар
стрира и малки разкази в календара
Българан“ за 1905 г. Печатно
–
например „Приказка как веднъж
Alexander Bozhinov. A caricature of writer
Ana Karima. Bulgaran Calendar 1905. Print
Исус Христос тръгнал по земята“.
Илюстрациите са поместени в текста
и се отличават със свободата на изпълнението, с усещането за простор
на пейзажния мизансцен и импресивност. Но религиозната тематика е
нетипична за българановци и този опит в илюстрацията си остава самотен в сборниците.
Днес е трудно да кажем на какво се дължи изборът на чуждестранните
илюстрации в първия хумористичен сборник – тонирани рисунки или
карикатури, колкото и малко да са те. Защото редакторският избор буди
недоумение – невинаги са подбрани сполучливи рисунки и карикатури,
но винаги притежават по-академичен тип графичност, за разлика от карикатурите на Божинов, чийто стил следва обратната концепция – тази
на декоративно-гротескното изразяване и в частност на Олаф Гулбрансон.
Стиловите особенности на Гулбрансон са наложени като образец у нас
отново чрез „Симплицисимус“.
Доста голяма разлика има в оформлението на календарния сборник
в сравнение с вестник „Българан“ – форматът на книжката е наполовина по-малък, илюстрациите са изведени на цяла страница, текстовете
им понякога са различни от тези във вестника, а друг път са останали
същите. Така първият Календар „Българан“ е дълбоко свързан с едноименния вестник и неговите сътрудници, но и отличаващ се. Мода, която
именно вестникът се стреми да наложи с годишната си регулярност на
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сборниците в нашите хумористични
издания. Цели се тотално въздействие
чрез художествената сплав на слово,
образ и съдържание. Календарът има
модерен вид и поднася нов тип илюстриране, свързано с подобни европейски издания.
В календарния сборник „Българан“ от 1906 г., с редактори Ал. Божинов, Хр. Силянов и Елин Пелин,
виждаме вече разгърнат стила на Божинов от ранния му период. Целият
календар е решен в стиловия ключ
на сецесиона, и то на онзи сецесион,
който Божинов така добре възприема и налага в печатните издания у
нас – лаконичния, ударния (фиг. 7).
Въпреки че в този втори календар са
7. Александър Божинов. Корица на
добре представени и други български „Календар
Българан“ за 1906 г. Печатно
карикатуристи – Петър Паспалев и Alexander Bozhinov. Cover, Bulgaran
Петър Морозов, в него отново изпъква Calendar 1906. Print
присъствието на главния художествен
редактор. При това не толкова като количество, колкото по съзвучие на
избраната и от другите двама основна стилистика. Ако не са подписите в
календарните рисунки на Паспалев, не бихме ги отличили от първомайстора! Сравнението с Календар „Българан 1905“ се налага от само себе
си. Вторият календарен сборник е самостойно произведение – и текстът,
и карикатурите са създавани специално за него, той не е антология на
вестника. Всички предварителни реклами във в. „Българан“ отбелязват
за този календар, че е със съвършено нов материал, създаван специално
за сборника. Почти всичките шаржове и илюстрации са в единен стилов почерк, който тушира нарочно изявата на ярките индивидуалности.
Желанието е календарът да се отличава от вестника, но и да поддържа
връзка с него – постигането на тази „унифицираща“ идея е отлично! Този
път препечатките от чужди хумористични издания са напълно избегнати.
Именно затова е редно да обърнем повече внимание на тази книга, в която
всеки визуален детайл е добре премислен и свързан с текста.
Тук също се запазва функционалната календарна част – само че тя
държи връзка със съвремието. Започва се с обществено сурвакане в стихотворна форма. След като всички съсловни групи са сурвакани, идва ред
на сиромасите, сред които са причислени „артисти и поети, писачи, газетари“: „Честита гола им гърбина!“. Оформлението на тези първи стихове е
знаково – началната винетка е корона, в която се е настанила патица, ново180

годишната честитка започва отново с
корона и българановски гащи на фона
на слънце. Короната ще присъства в
цялата книга – като винетка, концовка
или в малка илюстрация. Тя е знак
на основния българановски противник – княза. Новото е, че винетките и
концовките вече са задължителни за
художественото оформление, че са издържани в единен стил, разпознаваем
за сборника, най-често а ла Божинов,
и в него вече няма случайни неща. Т.е.
карикатурите са се превърнали в
илюстрации, обслужващи книжно
тяло. Оттам насетне любимата тема
за княза, министрите, депутатите и
поетите се развива в различни литературно-жанрови ипостаси, първият
8. Петър Паспалев. Карикатурна
от които е самият календар, разделен
винетка в „Календар Българан“ за 1906
по месеци. Текстово календарните
г. Печатно
страници
се състоят от комични поPeter Paspalev. A cartoonish vignette, Bulgaran Calendar 1906. Print
литически прогнози за всеки месец,
от сентенции, изказани уж от велики
писатели (но всъщност техни весели парафрази и побългарявания), и от
самите календарни месеци, като графично техните дати за честване на
светци и празници от църковната история са увенчани от люнет, в който
всеки месец се представя с определена картинка – пейзаж, сценка и т.н.
Авторството им е поверено на младия Петър Паспалев. Сред разпознаваемите персонажи в тези прекрасни миниатюри е княз Фердинанд – като
цар с мантия, раздаващ ордени с кръстове на подчинените си поданици
(фиг. 8) в присъствието на Българанчо, или като пътник в автомобил
(!). Втората повествователна календарна тема е селската – Паспалев се
възхищава от селския пейзаж с далечни хоризонти и схлупени къщурки с
работни селяни. Рисува бирници, стражари, които посещават бедняците,
рисува граждани, и гражданки на излет сред селската идилия, рибари,
сеносъбирачи, селяни, бистрещи политика в кръчмата. Промяната на
различните годишни времена също е отразена в тези миниатюри, в
които Паспалевият гений е разказал света на тогавашния българин в
емблематични за него образи чрез виртуозната рисунъчност на овладения
от него стил сецесион. В цялостното оформление на сборника от 1906 г.
рисунките и карикатурите са помествани на цяла страница, за да разнообразяват текста – те са визуални паузи, които разделят отделни по-дълги
текстове с проза. Издължените силуети на персонажите, специфичните
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9. Петър Паспалев. Карикатурна илюстрация в „Календар Българан“ за 1906 г. Печатно
Peter Paspalev. A satirical illustration, Bulgaran Calendar 1906. Print

за Паспалев деформации отново ни поднасят рисунка, отличаваща се с
виртуозност на изпълнението. Паспалев публикува прекрасна декоративна
рисунка на кавалер с две дами (фиг. 9), които разговарят за любовта и
безпаричието – истински символ на „бел епок“, в която карикатурността е
леко приглушена за сметка на модерността в силуетите на модерните хора.
Петър Морозов виждаме тук в нов и неприсъщ за него стил – в илюстрация към хумористичното стихотворение „Ново поколение. Мишо и
Мина (за малките българанчета)“ (фиг. 10). Образите на малките деца са
рисувани с известна стилизираност в духа на късната немска илюстрация
от ХIХ в. Като типажи те много приличат на илюстрациите на Макс и
Мориц от Вилхелм Буш. Добър рисувач, П. Морозов решава да използва
тази стилистика, за да бъде в тон с останалите илюстратори на Календара.
За първи път е постигнато такова съзнателно уеднакняване на изобразителния материал в книга от различни художници и това е постижение за
ранната българска илюстрация. От друга страна, Петър Морозов партнира
на стих от Пепо (Вл. Попанастасов) с характерните си рисунки на лица на
ученички, познати ни от в. „Българан“ – изящни, миловидни и дяволити,
поместени като начални винетки и завършителни концовки, рисувани с
весел, пърхащ щрих, т.е. позволени са и индивидуализирани „отклонения“.
С две илюстрации и концовка Александър Божинов придружава чудесния хумористичен разказ на Елин Пелин „Пакостливото амурче“. В него
персонажите са трима – майката г-жа Младост (изящна и назидателна),
малкото амурче (палаво и невинно), приело образ, близък до този на Бъл182

10. Петър П. Морозов. Карикатурна
илюстрация към стихотворението „Ново
поколение. Мишо и Мина“ в „Календар
Българан“ за 1906 г. Печатно
Peter P. Morozov. A satirical illustration to
the poem A New Generation. Misho and Mina,
Bulgaran Calendar 1906. Print

11. Александър Божинов. Илюстрация
към поемата „Под покривите на София
или един вид „Божествена комедия“ от
Аеронафт в „Календар Българан“
за 1906 г. Печатно
Alexander Bozhinov. An illustration to the poem
Under the Roofs of Sofia or Something like The
Divine Comedy by Aeronaut, Bulgaran Calendar 1906. Print

гаранчо, и лошият г-н Морал. Във втората илюстрация г-н Морал е ритнат
в пряк и преносен смисъл отзад от малкото амурче. Божинов разполага
илюстрациите в самия текст, а концовката, с която завършва разказът, е
образец на сецесионно майсторство – двама господа теглят голия Амурчо
за ръцете. Дадени в гръб, те са във вид на къдрави силуети, чиято симетрия
като група много добре подхожда на концовката, обозначаваща „скрита“
орнаментност. Ето такива дребни детайли говорят за принципното различие
с по-ранните стилове – например класицизиращите, които са използвани от
по-старото поколение български художници в илюстрацията. Иронизирането на високите теми чрез хумористично представените алегории е сред
особеностите в новия художествен език на карикатуристите илюстратори.
Иронична тук е дори самата линеарност.
В края на Календара Божинов илюстрира поемата „Под покривите
на София или един вид „Божествена комедия“ от неизвестния Аеронафт.
Поемата е горчива пародия по Дантевия „Ад“. Целта ѝ е да запознае
читателя със софийския обществен живот и неговите негативни страни.
В ролята на Вергилий разпознаваме най-чистия човек за българановци,
техния духовен предводител – Алеко Константинов (фиг. 11). Първата
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илюстрация е със странна композиция, лишена от център – духът на Алеко
минава някак замислен и сякаш нереален, пресичайки рамката на изобразителното поле. В другия край на полето полуизвърнат назад е силуетът
на лирическия герой, между двамата – дим и мъгла. Това е по-модерно
щрихово рисуване – като средство за изобразяване се използва кредата,
всичко е обобщено и нереално. Акцентът пада върху погледа на Алеко. С
този водач лирическият герой тръгва, за да види потайностите на София.
За него Алеко е Учител и той така се обръща към него.
Защото тук е неприкосновен хайдутин
Всеки, всеки гамен!
Храчи и плюй! –
Това е българския Парламент!
(...) Снага, мустаци – всичко Бог му даде,
Необходимо за пъдар
Но злият Дух министър го направи
А хората нарекоха го Цар13.
Последната илюстрация, също вмъкната като другите в текста на поемата, държи силна връзка с илюстрациите на Дантевия „Ад“ от Гюстав
Доре – нашенските Вергилий и Данте са изправени в гръб, с поглед пред
силуета на царски дворец. Телата им са предадени с моливен щрих в пълен
„контражур“. Текстът под илюстрацията подчертава още повече визуалната пародия по Гюстав Доре – оказва се, че в двореца живее Злият дух
на бедния ми Ганю.
Календар „Българан“ за 1906 г. завършва с един комикс на Ал. Божинов,
в който картинките са толкова красноречиви, че текстът отдолу – Как може
да се напредне в България – се оказва напълно достатъчен. В 6 епизода
един свинар с цървули се превръща в гражданин с бомбе само като продава
една кокошка, купува си нови дрехи и се кланя на царската особа. Темата
е позната – българановци не прощават на бързо излюпените парвенюта.
Новото е в свободата, която придобива ръката на карикатуриста – епизодите са рисувани сякаш на един дъх и са ранен пример за протокомикс14.
Политическите конотации във втория Календар „Българан“ са съвсем
ясни – те визират първите ръководни институции в Княжеството. Сравнението на най-популярния литературен герой на Алеко Константинов с
Княза е много смело. В следващата 1907 г. българановски календари не
излизат от печат, а редакторите на вестника са съдени по Закона за Особата.
13 Aeronaft. Под покривите на София или един вид „Божествена комедия“ [Pod pokrivite na
Sofiya ili edin vid “Bozhestvena komediya”]. In: Календар „Българан“ 1906. Год. ІІ [Kalendar
“Balgaran” 1906. Godina ІІ]. Sofia, 1906, 71–72 .
14 Вж. Staykov, Anton. Кратка история на комикса [Kratka istoriya na komiksa]. Sofia, 2013.
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Хумористичните календари са станали неудобни с широката медийност
на политическите си послания.
Двата календарни сборника на българановци са важен етап в израстването на тримата основни карикатуристи на вестника – Божинов, Паспалев
и Морозов, разгледани като илюстратори. Видяхме, че техният модернизъм
има своя генезис в западноевропейски списания, но този нов език е усвоен в рамките само на няколко години, което изпреварва общите процеси
в развитието на българската книга. Календарите са важна територия за
демонстриране на художествени умения, защото на тяхното качество
започва да се държи все повече. Те са и нов жанр на хумористичната ни
литература – уж практичен и приложен, уж повод за годишно обобщение
и равносметка, а всъщност предстартова площадка за появата на подобни
необичайни книги и в бъдеще.
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BULGARAN CALENDARS (1905, 1906): THE EARLIEST
EXAMPLE OF ILLUSTRATING SATIRICAL BOOKS
IN BULGARIA
Milena Georgieva
Summary: A form of socialisation of Bulgaran group (1904–1909), was their
print production – books, collections and calendars of humour and satire as new
forms, i.e. the Bulgaran weekly’s supplements alongside the satirical weekly they
published in the early twentieth century, where illustrations and cartoons found
a niche as a new previously undeveloped art form, striving to present a certain
circle of intellectuals to a wider readership. The article particularises in detail the
reasons, emergence, design, illustrations, the foreign stylistic parallels and the
authorships of two collections of humour and satire with the same title or how
the contributing cartoonists made their mark as illustrators and applied graphic
designers in the press; it seeks to find parallels with and influences of the production of the German Simplicissimus magazine, which published such collections of
humour and satire and with which these contributing humorists and cartoonists
were apparently familiar. It seeks to establish the right context of their making,
i.e. the relationship between satirical magazines and book production of similar
content, referring the problem also to the inception of modern art in Bulgaria. The
relationship between literature and cartoons and illustrations had set a possible
pattern for such publications in the future.
Keywords: collections of humour and satire, Bulgaran weekly, cartoons, illustrations, modern art
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МОТИВИ • МОДЕЛИ • ЕСКИЗИ

МОТИВИ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ХУДОЖНИЦИТЕ
ОТ НОВАТА ПРЕДМЕТНОСТ И БЪЛГАРСКИТЕ
ХУДОЖНИЦИ ОТ 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК
Неда Живкова1
Абстракт: Общите мотиви в произведенията на художниците от Новата
предметност, едно от емблематичните движения във Ваймарска Гермния през
30-те, са ключови за неговия облик и значение. Чрез тях и чрез пластичния
език се обособява предметният, вещовият характер на обектите, които са
само на пръв поглед маргинално допълнение към главния сюжет. Употребата на мотиви е водеща в творчеството на Кирил Цонев, Бенчо Обрешков,
Кристиан Шад, Карл Хофер и др.
Ключови думи: Нова предметност, неокласици, веристи, Ваймарска Германия, Дружество на новите художници, мотиви, обекти

Общите мотиви в произведенията на художниците от Новата предметност, едно от емблематичните движения във Ваймарска Гермния през
30-те години на ХХ век, са ключови за неговия облик и значение2. Чрез
тях и чрез пластичния език се обособява предметният, вещовият характер
на обектите, които са само на пръв поглед маргинално допълнение към
главния сюжет. При художниците от Новата предметност пластичното
формоизграждане се разгръща както в иронично-веристичен, така и в
неокласически маниер3. Авторите недвусмислено изявяват своите политически пристрастия4, както и особения морален поглед към ежедне1 Neda Zhivkova holds a PhD in Art History, studied at the National Academy of Arts, Sofia.
Research areas: Bulgarian and European art in the interwar period: Literature
and Fine Arts in the 1930s in Bulgaria. In: PhD Conference National Art Academy 2017
(In print); Trends in ceramics in the 1930s in Italy. In: PhD Conference National Art Academy
2016 (In print). Currently working in Sofia City Art Gallery. E-mail: neda.zhivkova@gmail.com
2 The Artist as Witness. Otto Dix and Christian Schad. In: Otto Dix and the New Objectivity
(ed. Nils Büttner). Stuttgart, 2013, 39.
3 Терминът се използва от изкуствоведа, който за първи път дефинира тенденцията
„Нова предметност“ – Густав Хартлауб. Терминът, който той употребява, е „дясно“, „неокласическо“ крило. На български език един от най-ревностните последователи на Новата
предметност – Кирил Цонев, използва термина „класицистичен“. В настоящия текст ще
бъдат употребявани термините „неокласическо крило“, „неокласици“ и т.н.
4 Michalski, Sergiusz. New Objectivity. Cologne: Taschen, 1992, 15.
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вието, проличаващ най-вече във фигуралните композиции и портретите.
Именно в портретите чрез по-малко изразни средства се изграждат редица
сложни отношения между фигура и пространство, модел и предмети.
Външният поглед на зрителя към картината се отразява по специфичен
начин с преднамерена манипулация към вътрешния за произведението
поглед на модела и създава напрежение в самия процес на възприемане
на изкуството, т.е. в сблъсъка зрител – произведение. За въздействието
на произведенията не по-малко значение имат изчистените иконографски специфики, които разкриват нов свят от метафори и символи, пряко
кореспондиращи с портретувания.
Идейната платформа на движението засяга и проблема за изразните
средства, и конкретния пластичен език. Трудно е да се говори за единен
пластичен език при произведенията на Новата предметност, като същото
важи и за българските художници от 30-те години. Авторите преминават
през различни периоди и влияния. Сред художниците, на които ще се
спрем, работещи с по-класически маниер и внимание към реалистичното изобразяване, са Кристиан Шад, Карло Мензе, Георг Шолц, а от
българските художници към тази група биха могли да бъдат причислени
Кирил Цонев, Карл Йорданов, Вера Лукова, Иван Ненов и др. Въпреки
че някои от немските творци в по-ранните периоди на своето творчество се увличат по абстрактна и дадаистична естетика, през 20-те години
на ХХ век те са едни от основните неокласици на Новата предметност.
Именно в техните творби мотивите най-пълно разгръщат своя смисъл и
многопластови значения.
Най-често използваните мотиви в немските портрети са с античен и
ренесансов произход, които приближават техните платна до метафизичния реализъм и силните италиански влияния. Българските привърженици
на неокласическото крило на Новата предметност биха могли да бъдат
разделени на две основни линии според влиянията, значими за тях, и
изворите, от които черпят своето вдъхновение. Първата линия е на тези,
които остават верни на своето образование, получено главно в големите
немски градове – Берлин и Мюнхен, центрове на двете крила5 на течението
Нова предметност, като Кирил Цонев, Карл Йорданов, Борис Иванов, в
някои от портретите на Бенчо Обрешков, Васил Бараков и др. При втората
линия се наблюдава силно италианско влияние, което се основава както
на класическите вдъхновения от метафизичната живопис на Джорджо де
Кирико, така и на станалото популярно в Италия течение новеченто. С
този начин на живописване би могло да се свърже творчеството на Иван
5 Движението Нова предметност няма манифест или програма, но неговото създаване се
свързва с изложбата, която Густав Хартлауб организира през юни 1925 г. със заглавие “Neue
Sachlichkeit. Deutsche Malerei seit dem Expressionismus” („Новата предметност. Немското
изкуство след експресионизма“).
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Ненов, който благодарение на многобройните си пътувания в Италия
вплита в своята живопис мотивите, характерни за италианските автори от
периода през актуалните теми. Към художниците, на които италианските
влияния не са чужди, трябва да добавим Вера Лукова, Вера Недкова, някои
от произведенията на Златю Бояджиев, Ненко Балкански и др.
Символиката на цветята, авторовото присъствие в платното, огледалата,
характерните сюрреалистични и метафизични елементи като акведукти,
балкони, прозорци, завеси, писма са част от мотивите, които авторите
неокласици присвояват за предметния стил. От друга страна „веристите“
Георг Грос, Макс Бекман, Ото Дикс, Рудолф Шлихтер в своите фигурални
композиции с опростени изразни средства пресъздават темите за насилието,
войната, сексуалността, живота на улицата, леките жени. С присъщата за
тях ирония и умение за улавяне на най-отличителните детайли те представят моделите си в двусмислени пози и жестове. Поради спецификата
на художествените търсения и вкуса на публиката в българското изкуство
трудно бихме могли да дефинираме веризма в чист вид, но несъмнено
българските художници, които са учили при едни от най-изявените експресионисти като Оскар Кокошка, биха могли да свържат експресивния
си пластичен език с веристичните тенденции на Ото Дикс, Георг Грос и
др. Подобно отношение към света откриваме в творбите на Бенчо Обрешков, Пенчо Георгиев, в някои портрети на Тодорка Бурова, както и
в произведенията със силна социална насоченост на Стоян Сотиров и
Александър Жендов.
Мотивът в живописта от 20-те и 30-те години е пряко свързан с композицията. Той е повтарящият се тематичен елемент в художествените
произведения. Във фигуралната композиция и портрета от 30-те години
често срещаните мотиви, присъстващи в българските произведения, са:
прозорецът, писмото, лодките, различни видове цветя и др. Тези мотиви
са свързани с иконографията на произведенията на изобразителното изкуство. За разлика от подробната фабулна репрезентативност на сюжета,
той е по-обобщен и лишен от буквална разказвателност. Мотивът се явява
визуален израз и език в представянето на идеята за произведението. При
него по-скоро има загатване и скициране на идеята, но в същото време
притежава силно емоционално влияние. Мотивът като изграждащ елемент в иконографията на 30-те години на ХХ век е напълно адекватен на
естетическите търсения на българското Дружество на новите художници
и гравитиращите около него автори. За неговите членове реалистичният
подход към обектите е в разрез с тяхната представа за „достоверност“ в
изобразяването на действителността6. Както самите те пишат, буквалният
6 Shmirgela, Nikolay. За реализма на Сезан и за новия художествен Реализъм [Za realizma
na Sezan i za noviya hudozhestven Realizam]. – Златорог [Zlatorog], 1939, № 4, 190.
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превод на реалния свят е отживелица, те търсят скрития смисъл в нещата,
тяхното изкуство е наситено с метафора и подтекст. Чрез закодираните
в образи и сюжети послания е скрита тяхната истина и личната им обществена позиция.
Фигуралните композиции и портретите са сред най-разпространените
жанрове както сред българските художници, така и при движението Нова
предметност. Всички те поставят някои наболели обществени проблеми,
като акцентират върху съсловията на работниците, нощните обитатели на градовете, бездомните и бедните хора, стачките, безработните и
обитателите на улицата. Прави впечатление липсата на митологични,
исторически и религиозни теми за сметка на тези близки до ежедневието
злободневни сюжети. Сюжетът губи своята разказвателност и придобива
нови характеристики през периода на 30-те години. Макар често да има
застъпен социален разказ в произведението, по-силни като смисъл и
значение стават мотивите. Трябва да се отбележи особената употреба на
определени елементи от сюжета и превръщането им в мотиви, които се
повтарят в почти всички жанрове през 20-те години в Германия и 30-те
години в България – към споменатите дотук можем да добавим и мотива за
почивката, писмото, цветята, акведукти, балкони, урбанистичния пейзаж
като фон в някои портрети и др. Именно в портретите и някои фигурални
композиции съпътстващите предмети се превръщат в атрибути, силно
смислово натоварени и винаги във връзка с персонажите в картинното
пространство.
Интересен елемент, който често присъства в италианските и българските картини от периода е писмото. Писането и четенето на писмо създава тайнствена и романтична атмосфера на дадена обстановка. Писмото
се превръща в мотив, който подсилва сюрреалния характер на дадено
пространство и по невидим начин създава определен, макар и неясен
разказ. Този мотив е основен в „ Писмото“ от 1935 г. на Иван Ненов. Жената, подпряла главата си с ръка, е напълно задълбочена в своите мисли,
които пресъздава върху лист. Зад нея през широко отворения прозорец
се вижда късче синьо небе и това акцентира различните пространствени
планове в композицията. Това произведение се различава от по-късното
творчество на Ненов, характерно с по-силни влияния от кубизма и футуризма7. Подобна е позата на модела от картината на Пиеро Марусиг „Жена
с писмо“. Потънала в своите мисли, жената държи писмо в тъмна стая
със семпъл интериор, а подпряната с ръка глава, която е леко извърната
настрани, напомня израза на тъга, който се използва през Античността,
за да покаже лоша вест.
7 Tsonev, Kiril. Нашата живопис в нови насоки [Nashata zhivopis v novi nasoki]. – Златорог
[Zlatorog], 1940, № 3, 149.
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На границата между натюрморт и портрет се намират много от произведенията, създадени през 30-те години. Изображенията на жени (и
по-рядко мъже) с предмети, растения, цветя, вази, плодове често имат
дълбока символика. Творбите са може би най-многозначителните по
отношение на жанра. Известната неяснота в тяхното жанрово ситуиране
се крие в художествените и семантичните специфики на предметната
тенденция. В тях акцентът на внимание към изобразеното лице или
„неодушевените“ предмети се сменя. Човек и предмети в платното са
кодирани по трудно разгадаем начин – те си кореспондират смислово,
колоритно, композиционно, бихме могли да кажем, че те сменят своите
роли, одушевените си и неодушевени характеристики.
Важно допълнение към сложните отношения между моделите и предметите се оказват погледите8. Понятието за погледа във визуалната култура
представя отношението между мъжкия и женския поглед, което смислово
се преплита със зависимостта между наблюдаващ и наблюдаван. Често
жените са обект на наблюдение и желание от мъжкия поглед, те се изобразяват, за да бъдат гледани, а мъжете са тези, които ги гледат. Подобен
тип отношения присъстват най-вече в портретите, в които, макар и понякога да няма втори персонаж в картинното пространство, зрителят влиза
в ролята на наблюдаващ, свидетел или воайор. Gaze (поглед)9 е термин
от психоанализата, който се използва от френския психиатър и философ Жак Лакан. Чрез термина той описва тревожното състояние, което
идва с осъзнаването, че човек може да бъде гледан. Психологическият
ефект, който Лакан предлага е, че обектът губи част от своята автономия,
осъзнавайки, че той или тя е видим обект10. Тази концепция той свързва
с огледалната фаза, чрез която всички деца опознават себе си и света.
Екзистенциалисти и феноменолози също развиват концепцията за погледа, сред тях са Сартр, Фуко, Дерида и др. Преди „погледът“ да стане
обект на психоанализата, в отминали епохи от историята на изкуството
той е осъзнат като важен елемент от произведението на изкуството11. Във
връзка с теорията за погледа може да бъде посочена теорията на Барт.
Според него една снимка е предмет на действие на трима – оператор
(фотограф, извършител), спектатор (зрител), спектрум – референт, или
8 Концепцията за погледа (англ. gaze, на фр. leregard) за първи път бива дискутирана през
60-те години на ХХ век. Мишел Фуко я споменава в своето описание на медицинския поглед, а Лакан анализира ролята на погледа в „огледалната фаза“. Концепцията за погледа
става актуална в постмодерната философия и социална теория.
9 Терминът gaze няма подходящ превод на български език, който да обхване всички
смисли на понятието.
10 Elkins, James. The Object Stares Back. New York, 1996, 70.
11 Mulvey, Laura. Visual Pleasure and Narrative Cinema. In: Film Theory and Criticism: Introductory Readings (ed. by Braudy, L., M. Cohen). New York, 1999, 808–809.
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представения на снимката. При живописните произведения на Новата
предметност също може да бъде направено подобно разделение: художник, спектатор-зрител и изобразения на платното – референт. И всяка
една от тези роли би могла да се разгледа като излъчваща и приемаща
погледи. При портретните произведения съществува преплитане, „игра“
на погледи, която неизменно се създава и би могла да се сравни с всяко
едно сценично изкуство.
Подобен смислов лабиринт изгражда художникът Карл Хофер в своето
произведение „Момиче с беладона“ от 1936 г. Момичето е прегърнало
голяма саксия с два цъфнали стръка от отровния храст. То поглежда потайно зад тях, а сянката от стъблото минава по лицето ѝ. На преден план
(и в композиционен, и в символен смисъл) е растението. Мъртвешкото
бледо лице на момичето и устременият далеч извън картината поглед
напомнят мрачната слава на растението, кръстено на една от богините
орисници на смъртта в Древна Гърция. Подобен меланхоличен поглед
има и момичето от картината „Момиче с камелия“ на Вера Недкова от
1936 г. Цветето, което то държи, е далеч по-безобидно, но атмосферата
от двете произведения е близка.
Известният немски портретист Кристиан Шад създава голям брой
творби, в които моделите са заобиколени от разнообразни предмети. В
някои от тях сюжет липсва или е доста опростен, но за сметка на това
се появяват различни мотиви, които конструират своя собствена логика.
В неговия портрет „Жена от Поцуоли“ чрез отвора в пространството, подобен на прозорец, се разкрива пейзаж от града, изобразяващ
градските покриви и комини, индустриалните зони с високи комини на
фабрики или небостъргачи. Несъмнено градските пейзажи имат връзка
с портретуваните, техните професии и поведението им в обществото.
Определени податки за модела и неговия статус често се крият и в присъстващите цветя. Зад изобразената дама нежно се подават две лалета,
които в исторически-символен смисъл се свързват с любовта и суетата12.
Цветето, идващо от Азия, се превръща в моден аксесоар и символ на
просперитет и богатство в цяла Европа през XVII век. Лалето е сред
основните неодушевени предмети в композициите „Ванитас“. Сходни
въпроси и асоциации създава и лалето в саксия от композицията на Бенчо
Обрешков „Тоалет“.
Новото и революционното при художниците от 20-те години в Германия и 30-те години на ХХ век в България е главно техният изобразителен
език, като често сюжетът е заменен от характерни мотиви. Мотивите се
оказват важни за формирането на движението Нова предметност и стават
разпознаваеми и свързани с тяхната живопис. Българските автори от пе12 Impelluso, Lucia. Nature and Its Symbols. Los Angeles, 2003, 82.
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риода изпитват разнообразни влияния от чужди тенденции и от местната
културна атмосфера. Използването на кодирани, привидно прости мотиви
в тяхното творчество става една от характеристиките, която ги отличава
от отминалото поколение художници и спомага за идентифицирането на
техния нов художествен стил.

1. Карл Хофер, „Момиче с беладона“, 1936
Karl Hofer, Girl with Amaryllis, 1936
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2. Кристиан Шад, „Жена от Поцуоли“, 1925
Christian Schad, Woman from Pozzuoli, 1925

3. Вера Недкова, „Момиче с камелия“,
1934, Национална галерия
Vera Nedkova, Girl with Camellia, 1934,
National Gallery

4. Бенчо Обрешков, „Момиче – тоалет“,
1936, ХГ – Плевен
Bencho Obreshkov, Girl – toilette, 1936,
City Gallery Pleven
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MOTIFS IN THE WORKS OF ARTISTS OF THE NEW
OBJECTIVITY AND BULGARIAN PAINTERS OF 1930S
Neda Zhivkova
Summary: The general motifs in the works of artists of the New Objectivity, one
of the emblematic movements in Weimar Germany in the 1930s, are significant
to its influence and importance. Through them and through the plastic language,
the subject, the charismatic character of the objects, which are only marginally
complementary to the main plot, are distinguished. The intentional use of motifs
is prominent in the artworks of painters like Kiril Tsonev, Bencho Obreshkov,
Christian Schad, Karl Hofer etc.
Keywords: New Objectivity, neo-classics, verist, Waimar Germany, New Bulgarian artists, motifs, objects
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A WELL-ADAPTED GENRE: MELODRAMA
IN THE BALKANS
Marian Țuțui1
Abstract: Melodrama represents both a genre and an incipient stage of cinema,
mirroring its humble origins of folk entertainment. Although melodramas were
localized also in towns it was consubstantial to ruralism, in Greece in the form of
fustanella. Until WW2 in the Balkans were several specialized directors such as
Jean Mihail, Ion Şahighian, Boris Grejov, Muhsin Ertugrul, Dimitris Gaziadis and
Ahilleas Madras. Melodrama was able to adapt in Greece and Turkey after WW2
and came to a head in the 1950s and 1960s. In communist countries melodrama
could hardly survive due to the pressure of Socialist Realism.
Keywords: fustanella, schematism, ruralism, redeeming dénouement, traditionalism, box-office success

At the beginning of his history of the Balkans, Mark Mazower refers to
several books and films to explain the essence of the Balkans: the novels “The
Mask of Dimitrios” by Eric Ambler and “The Secret of Chimneys” by Agatha
Christie, the travel book “Black Lamb and Gray Falcon” by Rebecca West,
and Jacques Tourneur’s movie Cat People (1942). He concludes that “in the
post-war era some of these clichés have lost their strength”2. Film historians
have resorted to other clichés when it comes to Balkan films, especially the
early ones. Greek cinema has been described as characterized mainly at its
beginnings by genres such as hypersensitive melodrama, comedy adapted after
theatrical successes and “fustanella”3. Melodrama has become a derogative
label for the entire Turkish cinema for many years. “In the past few years,
thanks to a series of domestically produced hits and a number of smaller films
1 Marian Țuțui is a leading film researcher in the field of early cinema in the Balkans. Between
1993–2013 he was the curator of the Romanian Cinematheque. Currently he is a researcher at
the G. Oprescu Institute of Art History and Professor of film history at Hyperion University. He
is a member of FIPRESCI (2008) and author of several books on cinema among which A Short
History of Romanian Cinema (2005), Manakia Bros. or the Image of the Balkans (2005) and
Orient Express. Romanian and Balkan Cinema (2008). E-mail: mariantutui@gmail.com.
2 Mazower, Mark. The Balkans. From the End of Byzantium to the Present Day. London:
Phoenix Press, 2002, 20.
3 Boussinot, Roger. L’encyclopedie du cinema. Paris: Bordas, 1995, 900.
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that garnered attention at international festivals, the words “Turkish cinema”
have ceased to be an insult; the expression “like a Turkish film” was once
used by Turks as a snide description for any situation steeped in unlikely
melodrama or garish emotionalism”4.
Melodrama represents at the same time a genre as well as an incipient
stage of cinema, reflecting its humble origins of folk entertainment. In this
respect it requires charity as attitude and polarization, even stereotypy of
characters as a composition principle; therefore, it has been deprecatingly
called a feminine genre or tearjerker. Obviously, melodramas were abundant
in the Balkans until WWII when existed even specialized directors such
as Jean Mihail (Manasse, 1925, Lia, 1927, The Burden [Povara] 1928), Ion
Şahighian (Duty and Sacrifice [Datorie şi sacrificiu], 1925, Love’s Symphony
[Simfonia dragostei], 1928, Candles Are Lit [Se aprind făcliile], 1939), Boris
Grejov (Maiden’s Rock [Momina skala], 1922, Unmarked Graves [Bezkrastni
grobove], 1931), Muhsin Ertugrul (A Love Tragedy in Istanbul [Istanbul’da
Bir Facia-i Ask], 1922, The Beggar of Istanbul [Istanbul Sokaklarında] (1931,
Turkey – Greece – Egypt), Dimitris Gaziadis (Love and Waves [Eros kai kymata], 1927, Astero, 1929) or Ahilleas Madras (The Gypsy Woman of Athens
[Tsingana tis Athinas], 1922). Jean Mihail shot a melodrama also after WWII
(The Devil’s Ravine [Râpa dracului], 1956) while veteran director Orestis
Laskos made films for 64 years, until 1971, making inclusively melodramas
such as Golfo (1955) and The Mountain Girl [Sarakatsanissa] (1959).
Duty and Sacrifice is a melodrama where WWI intervenes into a love
triangle from a Romanian village. Ion and Ilie are in love with the same girl.
Ileana responds to Ion’s love and the two lads will come to grips after Ion
finds his rival trying to kiss his sweetheart. The two lads go to war and meet
in the same regiment (dramatic coincidence!). Ion is wounded while Ilie,
assuming his rival already dead, deserts in order to come back to his village
but he gets killed while attempting to cross the barbed wire. Ion recovers
from his injury, is awarded a military medal, returns home and marries Ileana.
The only noteworthy Serbian movie up to WW2 is With Faith in God
[Sa verom u Boga], 1932, dir. Mihajlo Popović, also a melodrama about the
tragic fate of a Serbian family during WW1. A Serbian peasant goes to war
where he is wounded while his wife is raped by the Austrian troops. The
grandfather rescues the newly born grandson, and when the son returns from
the war as a disabled, his son, who grew up and the neighbour who raised
him, is waiting for him.
Maiden’s Rock [Momina skala], although a silent film, uses an element of
composition – an old guslar (fiddler) who plays and sings the ballad mentioned
in the title. Lilyana, daughter of the village mayor is in love with Stoyan, a
4 Bilge, Ebiri. How Does It Feel to Feel? Recent Turkish Cinema. – Cinema Scope, 23, 2005.
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poor shepherd, although she is promised to the son of the local “chorbadjia”5.
After the arrival of a Gypsy camp, Stoyan is lured by Gypsy Gyula and leaves
the village with the caravan. Lilyana distressed and becoming a laughingstock,
throws herself from a cliff and dies. Left by Gyula, Stoyan comes back and
remembers his former love. Lilyana’s ghost haunts him so that he will also
throw himself from the cliff.
Astero is the first “fustanella” successful both with the public and with
the critics of its time: “The first film that satisfied us. It is genuine and pure;
it breathes something from the Greek mountains fresh air. The scriptwriter
tried to give us a picture of life in the Greek countryside and though he didn’t
manage it completely, he does give us Greek mountainous life with the naivety of its inhabitants and their customs”6. In a village in Peloponnese the
rich herdsman Mitros gives in marriage his adoptive daughter Astero with
another breeder although she and his own son Thimios were in love with
each other. Astero’s husband gets killed, the head of the family, noticing
Thimios’s suffering, decides to give his wealth to the young widow so that
the two lovers can marry. The success encouraged the producers to make a
sound remake in 1944 and in 1959 Dinos Dimopoulos’ remake became the
most popular “fustanella”.
The pastoral drama Golfo, the Shepherdess [Golfo i Voskopoula] (1903)
by Spiridon Peressiadis, on its turn of folk inspiration, has been object of
two important screenings: Konstantinos Bahatoris’ Golfo (1915) and Orestis
Laskos’ Golfo (1955). The handsome shepherd Tassos loves gentle Golfo
but the rich widow Stavroula succeeds in separating them. When Tassos
returns to his lover, it is too late because she had poisoned herself. On his
turn, overwhelmed with sorrow he commits suicide. If the moive from 1903
was the Greek first long feature and had been relying on actors from troupes
of traveling players (bouloukia), its remake marked the beginning of “fustanella’s” golden age. In Orestis Laskos’ “Sarakatsanissa” (1959) the love
between a shepherdess and the son of a rich landowner has a tragic ending.
Melodrama has been also set in towns, almost in all social backgrounds
and tackled also more serious topics such as racial and religious prejudice
implied for instance in the love between a Romanian and a Hebrew girl in
Manasse or the one between a Gypsy man and an American woman in Ahilleas Madras’ The Gypsy of Athens [I Tsingana tis Athinas] (1922), or even
the anti-Ottoman resistance of the outlaws (klephts) in Greece at the end of
5 The Bulgarian “chorbadjia” (in Macedonian and Serbian “chorbadji”, in Turkish “çorbaci”)
designated in the 19th century a Christian leader in mountain rural areas of Bulgaria and Macedonia
during Turkish rule. Such a man could also be tax collector and judge. Its broad meaning was
“man of substance”. Initially designated a military rank (corresponding to colonel) of janissaries
who was leading an “orta” (regiment) and meant literally “the one who serves the soup”.
6 Koliodimos, Dimitris. The Greek Filmography, 1914 through 1996. London, 1999, 91.
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the 18th century and beginning of the 19th century. This preference for the past
is characteristic not only to the Greek melodramas, but also to the Bulgarian
or Romanian ones. Examples of Romanian melodrama with a plot in the 19th
century are Horia Igiroșanu’s films with outlaws (haidouks): Iancu Jianu
(1928), The Outlaws [Haiducii], (1929) and The Song of the Stranger [Cântecul străinului], (1931). Iancu Jianu is based on the novel “The Haidouk” by
Bucura Dumbravă and its events take place in 1820 when Tudor Vladimirescu
and the members of the Greek Philiki Eteria were planning the revolution.
Iancu Jianu (featured by Dorin Sireteanu) who is a tax collector becomes
a haidouk and takes the command of the gang formerly run by Mereanu
(Hristache Antoniu). He revenges his mother killed by serdar Cârc (Aurelian
Barbelian) and is betrayed by his former lover, the innkeeper Anca but saved
two times by Sultana. The end is according to folk tradition: 12 haidouks
escape from hanging as 12 maids accept to marry them. The Outlaws (made
after “folk legends” according to director Igiroşanu) includes as a character
Tudor Vladmirescu (Lucian Ştefanescu-Brăila) together with haidouks Jianu
(George Ştefanescu) and Mereanu (Hristache Antoniu). The main character
is Mereanu who fights against Corbea’s possess. The escapes and revenges
are completed here by travesty, secret loves and tortures. In The Song of the
Stranger the haidouks have only a secondary role: to save a rich girl from a
seductive upstart, Alexis the Phanariot. It is interesting that the three films
impose as a male lead the Albanian actor and opera singer Hristache Antoniu
[Kristaq Antoniu] featuring Mereanu, respectively Alexis in the latter film.
The sound variant of The Song of the Stranger consisted in an aria sang by
Antoniu who later left Romania and continued his career as an opera singer
in Albania7.
Sometimes it proves useful to make the audience accept some incredible
plots in an idealized rural milieu, as with fairy-tales and operettas. We can
conclude that first melodrama is consubstantial to ruralism. It has survived
in Greece and Turkey after WWII and came to a head in the 1950s and 1960s.
It is significant that the first films with sound in Turkey and Greece were
melodramas: The Beggar of Istanbul [Istanbul Sokaklarında] (1931, Turkey –
Greece – Egypt, dir. Muhsin Ertugrul), The Wrong Road [Fena yol] (1933,
Greece – Turkey, dir. Ertugrul Muhsin, sc. Nazim Hikmet, after Grigorios
Xenopoulos’ novel from 1912) and The Germans Strike Again [I Ghermani
xanarkhontai...] (1948, dir. Alekos Sakellarios). The first color films in the two
countries belonged to the same genre: Epidemic [Salgın] (1952, dir. Ali Ipar),
respectively The Lover of the Shepherdess [O agapitikos tis voskopoulas]
(1956, dir. Elias Paraskevas).
7 Nga, Gjergi. Një nga yjet artit shqiptar, Kristaq Antoniu [One of the Albanian art stars, Kristaq
Antoniu]. – Gazeta Vatra, 24 December 2015. Available at: https://gazetavatra.com/nje-nga-yjetartit-shqiptar-kristaq-antoniu/ [accessed 23.07.2019].
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We can conclude that melodrama reflected on the one hand the migration
from villages to towns and on the other hand it has attempted to promote
until the 1960s and even later a certain traditionalism (predictable characters, a redeeming dénouement as in the fairy-tale happy-end) expected by
the uncultured audience that was almost a warranty for box-office success.
Another explanation for the proliferation of such films in Turkey was the
low production costs and the possibility to use the sets, costumes etc. during
the conditions of the big production of the 1960s. According to Barış Kılıbay and Emine Onaran Inciroğlu “after the initial impact of Egyptian films,
French literary melodramas of the 19th century and American melodramas
also helped shape the Turkish melodrama, and the genre quickly gained its
local characteristics in the 1960s particularly with input of domestic literary
sources”8. The two researchers identify three types of melodrama depending
on the hero’s capacity to overcome his social status which inherently leads to
three solutions for the ending. There are melodramas mirroring irreducible
class differences (The Story of a Poor Young Man [Fakir Gencin Romanı],
1965, dir. Nuri Ergün), those where the class barriers are crossed, resulting
in happy-endings (The Bride Came to the Quarter [Mahallye Gelen Gelin],
1961, dir. Osman Seden, I Want to Be with You [Seninle Ölmek istyorum],
1968, dir. Lutfi Akad) and those referring to moral dilemmas unleashed by
the changes in the social situation of the heroes (Those Were the Days We
Loved [Sevistiğemiz Günler], 1961, dir. Halit Refiğ, Mustafa the Vagabond
[Avare Mustafa], 1962, dir. Memduh Ün. In the latter film for instance Mustafa
marries the daughter of an industrialist, his family enjoys a better situation
but the hero leaves after not being able to adapt to a life of ease and leisure.
In communist countries melodrama could hardly survive due to the pressure of socialist realism. In exchange, the influence of the Italian Neorealism
and the western in Greece in the 1950s was decisive in the change of the
typical Greek rural melodrama – “fustanella”. The innovation is conferred
on director Vassilis Georgiadis. An example is represented by Blood on the
Land [To Homa vaftike kokkino] (1964) that combines “fustanella” with the
western, from which it takes the thrills of cavalcades and firings. It is a story
about love and hatred, fratricidal struggles, chases on horseback and firings
on the background of the peasant uprising of Thessaly in 1907. Two sons of
a landowner confront: Odysseas returns from his studies with liberal ideas,
while Rigas is cruel and ruthless. Moreover, another barrier between them
is the love for Irini. She is a schoolmistress and daughter of the head of the
uprising, Marinos Antipas, a real person, whose assassination is shown at
8 Interrupted Happiness: Class Boundaries and the “Impossible Love” in Turkish Melodrama. –
Ephemera, 3, 2003, vol. 3, 236–249. Available at: http://www.ephemerajournal.org/contribution/
interrupted-happiness-class-boundaries-and-impossible-love-turkish-melodrama [accessed
23.07.2019].
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the beginning of the film. Obviously, Rigas dies and Odysseas shares the
family land with the peasants. We should mention that the film had an Oscar
nomination for best foreign film in 1964. In Turkey, the award in Berlin for
Dry Summer [Susuz yaz] (1964, dir. Metin Erksan and David E. Durston) has
been considered a victory of realism through the harshness of some scenes
and it represents a first proof of ripening for the Turkish cinema although
it keeps the features of a melodrama, mainly through its reparatory ending.
Nevertheless, mainly in Turkey the melodrama tradition of a rural setting has
survived until today. A role in its survival is played by the persistence of an
uncultured audience, the severe Islamic morals, as well as the new influence
of Indian and Iranian films.
Recently melodrama blossomed again in Serbia. Zona Zamfirova (2002,
dir. Zdravko Šotra) adapts for the second time9 Stevan Sremac’s novel with
the same title (1906) about a traditional hard to accept idyll in Niš at mid19th century between the daughter of a “chorbadji” and a not so well off
silversmith. In fact, Zdravko Šotra has specialized in such films reconstructing moments of Serbian history. The new melodrama is a production with
obvious commercial intentions which combines a careful reconstruction of
the epoch (archaic language, fezzes, shalwar, necklaces, hammam, houses
with traditional loggias etc.) with licenses typical for commercial films (the
traditional costumes are new like in operettas, the rifle makes a sound when
firing like a percussion cap, the men’s haircuts are modern, the older women
do not wear head-kerchiefs but they have wigs with big tails. However, the
composition is modern as a journalist, both character and raisonneur, introduces us in the atmosphere.
It is interesting that after 74 years of difficult political relations Greece
and Turkey made another film co-production which was again a melodrama:
Borrowed Bride [Eğreti gelin] (2005, Turkey – Greece, dir. Atif Yilmaz), after
Şűkran Kozali’s novel “The Borrowed Brides” (2004). Young Ali (featured by
Onur Unsel) does not think about marrying but is preoccupied with puppet
shows (karagöz, an element of tradition!). His parents arrange for him to
marry a beautiful but poor girl. Emine (Nurgut Yesilcay) accepts a convenience marriage but finally the two youngsters fall for each other. Although
episodes such as Emine’s sister with a teacher are superfluous, the characters
created by Fikret Hakan, Ali’s father and mayor of the small town, respectively
Mujde Ar, Ali’s intrepid mother, are noteworthy. The veteran director takes a
traditional topic (arranged marriage) localized in Anatolia of the 1920s, but
some situations rendered with humour and the artistic preoccupations of the
hero (karagöz) are modern and somehow auto-ironical.
9 The first screening in 1967 was for television, had the same title and was made by the same
director, Zdravko Šotra.
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1. George Vraca and Ion Niculescu-Bruna in Duty and Sacrifice (1925)

2. Romald Bulfinschi in Manasse (1925)
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ЕДИН ДОБРЕ АДАПТИРАН ЖАНР: МЕЛОДРАМАТА
НА БАЛКАНИТЕ
Мариан Цуцуи
Резюме: Мелодрамата представлява едновременно жанр, както и начален
етап на киното, отразяващ скромния му произход на народно забавление.
Затова тя се изгражда като композиционен принцип върху стереотипизация
на героите и цели да предизвика състрадание у публиката. Традиционно тя
се определя, като „женски жанр“ или tearjerker („сърцераздирателен филм“
на английски).
Гръцкото кино в началото си разработва главно жанрове като мелодрама,
адаптации на комедии, постигнали успех на театралната сцена и специфично
гръцкия жанр „фустанела”. Мелодрамата се превръща също така в презрителен етикет за цялото турско кино от много години насам. Малка част от
сюжетите на мелодрамите са с градски сюжети. Мнозинството се отнасят
за селския живот и в Гърция дори се оформя специален жанр на селската
мелодрама, наречен „фустанела“.
Мелодрамите са в изобилие в киното на Балканите до Втората световна
война. През този период има режисьори, които се специализират в жанра,
например в Румъния такива са Жан Михаил (Manasse/Манасе, 1925; Lia/Лия,
1927; Povara/Тежестта, 1928) и Йон Шахигиян (Datorie şi sacrificiu/Дълг и
жертва, 1925; Simfonia dragostei/Cимфония на любовта, 1928; Se aprind făcliile/
Свещите са запалени, 1939). В България в този жанр твори Борис Грежов
(Момина скала/Maiden's Rock, 1922; Безкръстни гробове/Unmarked Graves,
1931). Мелодрама снима и турският режисьор Мухсин Ертугрул (Istanbul'da
Bir Facia-i Ask/Любовна трагедия в Истанбул, 1922; Просякът от Истанбул/The
Istanbul Beggar, 1931, заедно с Ихсан Ипекчи). В Гърция мелодрами създават
Димитрис Газиадис (Love and Waves/Любов и вълни, 1927; Astero/Астеро, 1929)
и Ахилеас Мадрас (Tsingana tis Athinas/Циганката от Атина, 1922).
След Втората световна война в Румъния Жан Михаил снима мелодрамата
(Râpa dracului/Дяволският ров, 1956), а в Гърция режисьорът ветеран Орестис
Ласкос, който прави филми в продължение на шестдесет и четири години,
също продължава да работи в жанра (Golfo/Голфо, 1955 и Sarakatsanissa/
Планинското момиче, 1959). Мелодрамата успява да се приспособи към
променената обстановка в Гърция и в Турция след Втората световна война
и производството ѝ стига върха си през 50-те и 60-те години на ХХ век. В
комунистическите страни (България и Румъния) мелодрамата трудно би
могла да оцелее като жанр поради натиска на социалистическия реализъм.
Ключови думи: Жанр „фустанела“, схематизъм, селска тематика, репаративна връзка, традиционализъм, касов успех
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RADU JUDE: THE DEATH OF THE AUTHOR
Mircea Valeriu Deaca1
Abstract: The paper offers an overview on the cinematographic work of Radu
Jude. An established director with fourteen films in his portfolio, Jude explores
a variety of genres such as classical melodrama (Alexandra, 2006), comedy (The
Happiest Girl in the World, 2009), parodical intertextual essay (A Film for Friends,
2011), historical western (Aferim!, 2015), documentary (The Dead Nation, 2017).
The paper explores the idea that, despite the diversity of cinematic approaches,
Jude maintains a personal and coherent view and discourse on the fictional world
he depicts. This worldview can be metaphorically rendered as the “death of the
author”. Radu Jude’s movies perform or rather take as a working principle the
decay of the concept of author as a unifying stylistic feature. But, at the same
time, this concept is a critical post factum construct that modifies and corrupts
the object it is supposed to describe and explain.
Keywords: sense-making, cognitive approach, film analysis, film history, interpretation

The theoretical background
The movies of the Romanian director Radu Jude illustrate the claim that
cinema is a “dispersed” object that does not have a “unique and consistent”
form anymore and is “refractory to any kind of schematization”2. Jacques Aumont is also concerned with claims that cinema is made of an infinite variety
of images that exist as subjective experiences, and, consequently, one cannot
come up with a history of film3. He inquires how one, in these conditions,
can make any history of images. For a historian or a film critic, a challenge
is raised. Sooner or later they must propose an interpretative hypothesis and
1 Dr Mircea Valeriu Deaca is currently teaching Film Theory at the University of Bucharest,
Department of Cultural Studies, and the Doctoral School of the Faculty of Letters. Research
areas: film studies. He published several books on film: The Carnival and Federico Fellini’s
Films (2009), Second Camera (2011), Postfilmic Cinema (2013), The Anatomy of Film (2013),
and Investigations in Cognitive Film Analysis (2015). He recently published a study on Kitchen
Scenes in the New Romanian Cinema (2017). E-mail: deaca@dnt.ro
2 Casetti, Francesco. Theory. Post-Theory. Neo-Theories: Changes in Discourses. Changes
in Objects. – Cinémas: Revue d’études cinématographiques/Cinémas: Journal of Film Studies,
2007, Vol. 17, № 2–3, 2007, 33–45.
3 Aumont, Jacques. L’histoire du cinéma n’existe pas. – Cinémas: Revue d’études cinématographiques, 2011, Vol. 2–3, № 21, 153–168.
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a verbal schematic label for the protean experience of images. The film critic
must put forth a verbal reconstruction of the perceptual and cognitive patterns
that constrain film form and content; at best, he can use moving images as
“instruments for thought”4.
In a usage-based conception of meaning, sense-making is dependent on conditions of use. Expressive and content channels of films are fused or entangled
in the conceptualization of a unique and situation. The cinematic immersion
or absorption of the viewer in the salient perceptual presence of situations
(scenes and events) is the result of this entanglement that fuses / integrates in
a substantive block-like conceptualization. As a post-factum re-construction
one can set apart salient and iterated patterns of filmic construction. The
film’s flow gives prominence to some stylistic patterns in which content and
expression are coupled giving birth to a global emergent meaningful whole
i.e. the diagnostic conceptual constructions.
An established director with fourteen films in his portfolio, Jude explores
a variety of genres such as classical melodrama (Alexandra, 2006), comedy
(The Happiest Girl in the World, 2009), parodical intertextual essay (A Film
for Friends, 2011), historical western (Aferim!, 2015), and documentary (The
Dead Nation, 2017).
Fictional film is conceived by Jude as a machine made of the perpetual
reuse of stylistic commonplaces. One could say that Jude’s lesson is the “death
of the author”. When gathered, his films do not betray any common factor;
eclecticism is the rule. Constructing via the interpretive critical act an overarching schema that would explain unity, is based on a post factum conceptual
construction. This view suggests that the author-concept (as a categorical
concept) or the history of authors (the history of style) is the product of a
reductive and fictional discourse.
A single critical concept implies too much abstracting and loses the specificity of actual film experience. This suggests that a cinematic grammar could
employ in more appropriate fashion notions that refer to emergent sense-making,
pattern attractors, and fluid dynamics.
Taking in consideration that film – at least in the beginnings – was not
an art; it becomes evident that film’s inclusion among the arts is just one interpretation that grounds the products of the moving pictures industry in the
domain of artistic artifacts. European film history and criticism predominantly
focusing on style highlighted the concept of the “author”.
Moving images are better apprehended as shifting patterns evolving in time
that keep alive the emotions of the viewer. Within this framework, film is the
emergent product of a “transient flow” that controls the viewer’s experience5.
4 Aumont. L’histoire du cinéma, 164.
5 Poulaki, Maria. Network Films and Complex Causality. – Screen, 2014, Vol. 3, № 55, 379–395.

206

In a usage-based conception of meaning, sense-making is dependent on
conditions of use. Differences between documentary and fiction pertain to
cultural institutional conventions and approaches. Even the concept of art
is based on a verbal categorization (labeling) of the artifact6. Laurent Jullier
highlights the personal idiosyncratic uses of film features “fuzzy concepts”.
In domains of interaction (semantic domains) patterns are discernible but they
are “contentless” as long as they are not coupled with meaning structures7.
In other words, any expressive pattern is devoid of meaning until it is not
constrained by a top-down content. Since bottom-up and top-down influence
is bidirectional, the coupling, at each conceptualization, changes the shape of
the conscious experience. The expressive cues are different at each occurrence
and the concept at stake is different in each expressive setting/design.
Meaning is task dependent. For instance, in film, a circular camera has
different meanings as a function of contextual goal-concept (e.g. strictly
ornamental function, providing narrative information, cuing the dizziness
or emphasis on the character)8. Low-angle framings can cue us to see the
importance of the character or can direct our focus on the grandiose setting
that surrounds them. For instance, Jullier states that the uses one can apply
to movies are idiosyncratic and diverse9.
Therefore, the “author” is a concept constructed by the critic for discursive goals. The scholar’s interpretation is based on a goal-concept (context of
use) and selection of cues. Verbal labeling means thinking in categories, i.e.
enhancing differences between categories, and augmenting similarity inside
the boundary of a category. Specific patterns are instantiated in individual
movies at successive levels but their shape and meaning depend upon their
inter-coupling. Discursive and top-down goal-concepts influence the emergent meaning at each conscious experience of the audiovisual stimuli. As a
post-factum re-construction one can set apart salient and iterated patterns of
filmic construction. The film’s flow gives prominence to some stylistic patterns
in which content and expression are coupled giving birth to a global emergent
meaningful whole i.e. the diagnostic conceptual constructions.
The movies
Having set the theoretical framework in place, let us turn to some of Jude’s
movies. For instance, in the short The Tube with a Hat (Lampa cu căciulă),
6 Odin, Roger. De la fiction. Bruxelles: De Boeck Universite, 2000.
7 Jullier, Laurent. Le cinéma comme forme de communication floue. Revue française des
sciences de l’information et de la communication 9/2016: Tendances contemporaines en communication organisationnelle Émergences, 2016, 1–18.
8 Hojberg, Lennard. The Circular Camera Movement. Style, Narration, and Embodiment.
Projections. – The Journal for Movies and Mind, Vol. 8, Issue 2, 2014, 71-88.
9 Jullier. Le cinéma comme forme de communication floue...
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(2006) the narrative of a Kiarostami-like journey of the father and son pair in
town in order to fetch a broken television set privileges “a minimalist mise
en scène, […] and sophisticated camerawork and sound design refusing any
additional music”10. The formal diagnostic constructions are the medium shot
and the long shot that include character’s bodies in frame

Fig. 1

Fig. 2
10 Nasta, Dominique. Contemporary Romanian Cinema. The History of an Unexpected Miracle.
London and New York, 2013, 147–148.
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The situation depicted and the documentary style evoke the realist stance.
In a metaphorical interpretation, the father-and-son pair represents the generic viewer of films. In Alexandra (2008) Jude pursues the same neo-realist
style. The movie is a “slice of life” realist depiction of the difficulties of a
divorced couple confronted with identity problems raised by their four-yearold daughter11.
The Happiest Girl in the World (Cea mai fericită fată din lume, 2009) tells
the short episode of a young provincial girl who has won a car in a commercial
campaign for a soda beverage. The film evokes John Cassavetes directorial
style and “free cinema’s” approach to filmmaking. In a “a nonchalant realist
way” (148. medium shots and extreme long shots are integrated with in depth
staging12. The frustration of the young girl’s dreams is metaphorically rendered
as framed obstacles impeding the perceptual access of the viewer

Fig. 3

In 2011 Jude produced a long take (plan-séquence) movie, A Film for
Friends (Film pentru prieteni, 2011) in which a man records himself in medium
close-up framing leaving a video-message to his family, friends and neighboracquaintances. After a long monologue in which accusations and reproaches
for his failures are mixed with self-indulging laments about his pitiful fate,
he shoots himself in the head.
11 Nasta. Contemporary Romanian Cinema, 148.
12 Nasta. Contemporary Romanian Cinema, 148.
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Fig. 4

His attempt fails
and he will be found
by his neighbors agonizing on the floor.
Jude highlights the
bloody scene. The
medical staff called in
by the neighbors will
rescue and evacuate
him and the camera
will continue to record
the empty apartment
until the end of the
movie.

Fig. 5

Jude operates here a radical shift of style. The movie is an intertextual
parody of the Romanian minimalist trend. Jude exploits the medium shot
and the square frame format of the amateur tripod camera. A wide range of
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elements refer to the minimalist movies of his fellow directors13.
Some components are better viewed as ironic “commentaries”. For instance, the cramped minimal framing is to be metaphorically interpreted as
the character being “framed”, i.e. trapped in a situation, e.g. Police, Adjective
(Polițist, adjective, 2009, dir. Corneliu Porumboiu). The background is ironic
in the sense that it is the story of a character that exposes himself in excess in
a self-referential filmic artifact but fails to reach the goal of the epic drama of
death-on-screen, i.e. a naturalist docudrama. In Jude’s polemic cinematographic
discourse, minimalist film is the narcissist self-pitiful exposure of the director-author as the privileged social victim. In Jude’s view, minimalist film is
the failed attempt at creating a genuine realist mirror of a corrupt society and
a false excuse for the director’s lack of creative stamina, e.g. the others are
to blame for the situation I am in.
Everybody in Our Family (Toată lumea din familia noastră, 2012) is a
“hysterical episode” in which “every emotion, sarcastic remark, threat or
self-abasement is recorded in meticulous fashion” in order to show “a conflict
that spirals out of control, eventually into absurd violence”14. Jude’s camera
work – unlike his previous works - moves around the cramped setting of a
small apartment. The cinematography favors the extreme and close shot,
handheld shaky camera, “bad” framing (no establishing shot), and emphasis
on fragmented bodies

Fig. 6
13 For the New Romanian Cinema’s features and style see Pop, Doru. Romanian New Wave
Cinema. An Introduction. Jefferson, 2014.
14 Nasta. Contemporary Romanian Cinema, 148–149.
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In the end the protagonist gets wounded and has to stop the bleeding in
a pharmacy.
Again, Jude changes cinematography in Aferim! (2015) and exploits the
western pattern of extreme long shots that highlight wide settings, the in-depth
staging that profile group “tableaux vivants”, and the soft, imperceptible,
tracking motion of the camera.

Fig. 7

In the epilogue a runaway gypsy serf is emasculated by his master.
Scarred Hearts (Inimi cicatrizate, 2016) is a melodrama about the sad
story of the life of an author-writer, who spends his last days at a sanatorium
for tuberculosis patients. His ill body fades away but he tries to keep a grip
on the joys of life, e.g. the joy of philosophy and creative writing, the love
for his parents, the romantic love he entertains for a young woman and the
friendships with his fellow patients. Medical care is depicted as a series of
scenes of torture and pain. Once again, Jude changes the cinematographic
style and uses a still camera that privileges the central perspective in a square
composition.

8. Andrea Mantegna, Christ, 1480, Pinacoteca di Brera, Milan
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One diagnostic framing is the long medium shot of the lying body in “the
anatomy lesson”-like position

9. Rembrandt van Rijn, The Anatomy Lesson of Dr Nicolaes Tulp, 1632, Mauritshuis
Museum, The Hague

10. Philippe de Champaigne, The Dead Christ, 1654, The Louvre Museum, Paris
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In this movie, Jude exploits references to classical painting as ostentatiously
exhibited exercises of aesthetics. For instance, victimhood is depicted as a
Christ-like epiphany15.
Discussion and conclusion
One could say that Jude’s lesson is the death of the author. Jude freely
changes the cinematography, the narrative style, and the generic gist of
drama (e.g. melodrama, found footage, historical western, slice of life of a
family crisis, etc.) from one movie to another; eclecticism is the rule. Some
elements are transferred, e.g. the metaphoric mapping of the victim-antihero
as an instance of the author or the violent short sequence displaying blood.
The fall and death of the protagonist mirrors the condition of the artist: victim
of evil influences (the family, the others, illness). The theme of the author is
included with each new movie in a multimodal aggregate. The constructed
meaning is different with each new occurrence. Each movie constructs new
emergent wholes out of leased expressive patterns and bits and pieces of
content components (e.g. the minimalist commonplaces, expressive patterns, local motifs and themes). Constructing via the interpretive critical act
an overarching schema that would explain unity is based on a post factum
conceptual construction. This view suggests that the author-concept (as a
categorical concept) or the history of authors (the history of style) is the
product of a reductive and fictional discourse.
Categorical thinking imposes a hermeneutical model that does not do justice to the rich diversity of the cinematographic experiences of the viewer. A
single critical concept implies too much abstracting and loses the specificity
of actual film experience. Each film experience of the viewer contemplating
the same movie is different from the previous one. Each filmic artifact is the
emergent product of various levels and channels of conceptualization. This
state of affairs suggests that a cinematic grammar could employ in more
appropriate fashion notions that make reference to emergent sense-making,
pattern attractors, and fluid dynamics.
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РАДУ ЖУДЕ. СМЪРТТА НА АВТОРА
Мирча Дяка
Резюме: Филмите на румънския режисьор Раду Жуде илюстрират твърдението, че киното е „разсеян” обект, който вече няма „специфична и определена”
форма и че то се „съпротивлява на всяка форма на схематизация”. Жак Омон
също твърди, че киното борави с безкрайно разнообразие от образи, които
съществуват като субективни опитности и следователно не е възможно да
се напише история на филма. Той задава въпроса как е възможно при това
условие, и изобщо дали е възможно, да се създаде история на изображенията. Тези възгледи са предизвикателство за всеки историк или критик на
киното. Налага се той да направи вербална реконструкция на възприятията
и когнитивните модели, които определят филмовата форма и съдържание;
в най-добрия случай – да подходи към движещите се изображения като към
„инструменти на мисълта“. Изображенията, както убедително твърди Белюр,
не е възможно да се цитират и филмът е недостъпен „текст”. По-добре е
движещите се изображения да се възприемат като променящи се модели,
развиващи се във времето, които поддържат „живите чувства“ на зрителя.
В този контекст, филмът възниква, като продукт на „мимолетен прилив“,
който контролира преживяването на зрителя. Поставена в тази рамка, всяка концепция е „конструирана“ от човешкия субект, за да се реши задача,
поставена от конкретния случай.
При една базирана върху употребата концепция за смисъла, смислообразуването зависи от условията на тази употреба. Според Роджър Один разликите между документ и фикция са свързани с културните институционални
конвенции и подходи. Дори концепцията за изкуство се основава върху
вербално категоризиране на артефакта. Лоран Жулие нарича личните идиосинкратични употреби на филма „размити концепции“. Следвайки идеята
на Витгенщайн за „езиковите игри“, Браниган описва базираните върху
употребата значения на критично аналитични концепции като „камера“ и
„кадър“. Значението се определя от задачата, която трябва да бъде решена,
например панорамната камера има различни значения, които са функции
на различни контекстуални цели (например строго орнаментална функция
или такава, която дава наративна информация, подсказваща замайването на
героя или пък поставяща акцент върху характера му).
Експресивните и съдържателните канали на филма се сливат или се преплитат, концептуализирайки уникална и конкретна ситуация. В резултат на
това преплитане, което се слива в самостоятелна стабилна концептуализация,
зрителят бива потопен/интегриран кинематографично в ситуации (сцени и
събития) със забележимо перцептивно присъствие.
Утвърден режисьор с четиринадесет филма в своето портфолио, Жуде пробва
различни жанрове, като класическа мелодрама (Alexandra, 2006), комедия
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(Най-щастливото момиче на света, 2009), пародийно интертекстуално есе
(Филм за приятели, 2011), исторически уестърн (Aферим!, 2015), документален филм (Мъртвата нация, 2017).
Жуде гледа на игралния филм като на машина втора употреба, направена
от „стари колела, пружини и шайби, която създава нови машини”. За да
се създаде филм е нужно да се рециклират късчета и части от предишни
филми, като се конструират нови мултимодални артефакти. Всяко отделно
филмово преживяване на зрителя изважда на бял свят едно или друго ниво
на концептуализация и пренарежда реда и смисъла на останалите. Всеки нов
артефакт се основава на интертекстуалност. Би могло да се каже, че Жуде
преподава урок за „смъртта на автора”. Събрани заедно филмите му не показват никакви общи черти: правилото е еклектизъм. Жуде свободно сменя
от филм във филм операторската работа, наративния стил и вида драматургия
(например мелодрама, документален филм, исторически уестърн, парчета
живот от фамилна криза и т.н.) Окончателният монтаж на разнообразен
или необичаен материал поражда ново цяло, различно от простия сбор от
частите му. Това състояние на нещата предполага, че кинематографичната
граматика може да използва по по-подходящ начин понятия, които се позовават на възникващо в момента смислооразуване, модели на привличане
и флуидна динамика.
Kлючови думи: смислообразуване, когнитивен подход, филмов анализ,
филмова история, интерпретация
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“EXTERNAL” AND “INTERNAL” MODELS FOR
CONTEMPORARY BULGARIAN INDEPENDENT FILMS

Alexander Donev1

Institute of Art Studies, BAS

Abstract: Contemporary independent film consists of a wide range of movie types,
which are results of different motifs and bearing a specific creative background.
Generally, making an artwork is a product of various influences. Of course, artistic
priorities underlie them first and foremost. On the other hand, film industry has
a very strong economic and market component. This makes the spectatorial and
commercial success of certain narratives and genres an important factor in the
appropriation of already existing models. This paper will try to reveal some of
the mechanisms in the creative process of certain typologically different Bulgarian independent films and to outline their conscious and unconscious influences,
coming from national and international film models.
Keywords: low budget productions, creative process, creative influence, artistic,
popular, patterns and formulas

It would be interesting to know which films, created in a concrete film
production situation, correspond more to the spirit of the times and reflect
more deeply and adequately the moods of society. It is useful to know whether
these are the films created in a highly institutionalized setting involving state
funding or are rather the spontaneously made independent works financed
outside that system.
As a first step to finding an answer to the question, I will point out some of
the most successful Bulgarian independent films created after the year 2000.
By “successful” I mean films that have provoked a considerable national
and international response – the most prominent examples are Mila from
Mars, Eastern Plays and The Lesson – or these movies that have attracted
audience interest near or above the limit of 100,000 admissions in Bulgarian
cinemas, like Operation Shmenti Capelli (181,500), Living Legends (91,500)
and Attraction (113,000).
1 Dr. Alexander Donev, PhD is a specialist at the Screen Arts department in the Institute of
Art Studies, BAS. Research fields: film studies, film marketing. Author of the books: “Ask the
Audience” (2018), “|Cinema Independents. From Edison till Netflix” (2019). Visiting lecturer in
film studies at NATFA (Sofia). E-mail: alexanderdonev@gmail.com
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Here, my hypothesis is that these examples cannot help us to formulate
a universal recipe. Analysis might show some of the underlying logic and
offer us a more general model under which these films achieve their adequate
performance with the public or movie critics.
The connections between different films are no mere coincidences. Nor
are they rare occurrences. Large collections of films which outwardly appear
to have nothing in common will in fact share a nearly identical structure of
plot, or common style, atmosphere, tone, only in such diverse contexts that
their affinities were virtually unrecognizable.
This is because moviemaking, more than any other art form, is the result
of modeling process. Film makers are doing their works not merely out of
bits of reality but also using many of their own “words” and even more so of
the “words” of others, and even of whole “phrases” taken from other films or
works of art and organized around a certain model.
But in addition to “words” or “phrases”, the principles of modeling themselves may also be appropriated, or rather transferred, from outside sources.
Here we will not deal with the question as to whether the transfer is intended
or unpremeditated; for in both cases, it is a matter of dialogue, of leaning on,
and of further interpreting. Since viewers focus on a story’s content and rarely
if ever the structure underneath. The structural similarities between films go
continually unnoticed – by everyone, often including the storytellers who
create them2.
As for the definition of “a contemporary Bulgarian independent film”, we
would say these are films created outside the system of state subsidies. They
are generally low-budget productions which, as a rule, strive for more direct
communication with the audiences. That is why they usually rely on already
tested plot constructions, themes, and artistic means of attracting the audiences.
Tracing the interaction between the newly created films and the models
that have influenced them would allow us to go beneath the surface of the
independent productions we are analyzing. Identifying the lines of influence
enables us to delineate the impact of the force fields of different traditions
and characterize, from an additional viewpoint, the style and characteristic
features of the certain independent movie makers.
Undoubtedly, a creative film maker cannot enjoy the luxury of absolute
freedom, if he/she wants to achieve effective communication with the audiences. He/she knows that the public expects to be told stories and be somehow
entertained. The stories are not just a way of passing the time; they can be
inspiring, consoling or elevating; they may provide explanations, or indicate
solutions to life’s difficulties. Paul Schrader (Taxi Driver) gives a very accu2 Schock, Michael Welles. First Draft: What are Plot Patterns, and Why Should You Identify
Them in Movies? Available at: https://www.moviemaker.com/archives/series/first-draft/whatare-plot-patterns-identify-them [accessed 14.07.2019].

219

rate explanation of the writer’s art: “I do not think that screenwriting is really
about writing at all. I think it is about telling stories. Screenwriting has a lot
more to do with the time your uncle went duck hunting and the bird got away,
than it has to do with great literature. You do not have to be particularly gifted
in terms of craftsmanship of language to be a good screenwriter; all you have
to be able to do is be able to tell a good story”3.
Perhaps that is why the screenplays of most independent films are written by the movie directors themselves. The directors do not strive to display
screenwriting skills, but to tell a story of their own. What point would there
be to an independent film, if it did not serve as a means of self-expression for
its creator? True – it might aim to make money. Yet the former is easier to
achieve and hence happens more often than the latter.
Mila from Mars (dir Zornitsa Sophia, 2003) was the first independent
movie production to reveal the potential of such films to become an essential
element of modern Bulgarian film culture. Its plot is organized around the
theme of escape/movement from the city to the village, from civilization to
nature. This was a recurrent theme in a series of Bulgarian films of the 1990s
(The Devil’s Tail, Visited by God, Letter to America, etc.). In fact, it reverses
the direction of movement characterizing the migration theme in Bulgarian
cinema of the 1970s, and, in a certain way, it comments on the transformations
that took place in society after 1989. On the other hand, the basic difference
of Mila from Mars to the films of the 1990s is that here, the movement to the
rural world is not simply a journey or purposeful search for the roots, but an
attempt on the part of the main character to flee just anywhere. Also different
is the cause of the specific “magical” atmosphere of the village. It is largely
due to the marijuana that the old people still living there not only grow but
also consume. No matter how backward their living conditions, they prove to
be active participants in a modern division of labor as they work for a global
economic scheme.
It seems to me that the plot structure of escape from the city to a strange
village inhabited by eccentric villagers, where the scenes lie at the borderline
between dream and psychedelic visions is not overly influenced by 1990s cinema. The model followed here seems rather to be a film made in the late 1970s
by the artistic advisor of Zornitsa Sophia: I mean the film Illusion (directed
by Lyudmil Staykov, screenplay by Konstantin Pavlov). Like the villagers in
this film, those in Mila from Mars have created an impression in which conservative and modern elements are mixed and which serves them perfectly
well in explaining the hostile and baffling world. Pressured by the brutal laws
of a wild market economy that has destroyed their idyllic lives, the peasants
3 McGrath, Declan, Felim Macdermott. Screencraft: Screenwriting Interviews. Rotovision,
2003, 17.
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aim to survive in a world of brutal injustice. They are merely onlookers of the
basic conflict in the plot and in society, as illustrated clearly in the last scene of
confrontation between Mila and Asen with the mafia guy Alex, who is in fact
the villagers’ employer in the production of “grass”. Their collaboration with
the world of crime is a chilling parody of the conformism and moral panic in
face of a totally mafia-permeated society, in which only a small minority of
people refuses to work for the gangsters.
The construction of the film, in terms of vision, plot and acting, is an eclectic
and eccentric combination of seeming incompatible styles and devices, but it
functions as a surprising organic unity in this collage-like structure. In a film
review for Variety, the main female character is described as an “[u]nderaged
hooker [...] introduced in a fake fur vest and miniskirt like an extreme version
of Jodie Foster in Taxi Driver”4. At the same time, the props and Mila’s silent
performance, as she hides in the village, refer to Katya Paskaleva’s young
character in The Goat Horn (1972). The slow circular panoramas, interspersed
with shots of love scenes between Mila (Vesela Kazakova) and Asen (Asen
Blatechki), seem to be scooped out of the second-rate erotic thrillers that
were abundant in the Bulgarian cinema repertoire of the early 1990s. The plot
of Mila from Mars is obviously built around the stereotypical perceptions of
Eastern Europe in the first years after the fall of the Berlin Wall. They seem
to mirror the standardized perspective of a foreign viewer but also a kind of
self-exoticization developed by Bulgarian cinema.
At the time when Eastern Plays (dir. Kamen Kalev, 2009) appeared, western
movie critics seemed to have recognized the notorious “3D” characteristics
of East European movies. This refers not to the new 3D technology, but to the
three “D” words: despair, drugs, death. These do not really predominate in
the plot, but fully define the context of this independent film. As for the plot,
Eastern Plays is composed of two parallel lines of action that intersect at several points. These are the winding stories of two brothers: the older, performed
by Hristo Hristov (who also serves as a prototype of the character) and the
younger Georgi, performed by Ovanes Torosyan. Curiously, while Hristo’s
story is built on biographical elements from the actual life of the artist who is
forced to work in a furniture factory, the story of Georgi is clearly inspired by
other films: a series of themes from one of the most famous French movies of
the mid-1990s, Mathieu Kassovitz’s La haine (1995). From this film, depicting life in the poor French capital suburbs, the Bulgarian director Kalev was
influenced for the uncomfortable view of prefabricated residential complexes
in Sofia, which generate despair, hatred and violence. Rejected by society and
finding themselves at a dead end, young men join in gangs that wreak havoc
4 Young, Deborah. Mila from Mars. Available at: https://variety.com/2004/film/reviews/milafrom-mars-1200530674/ - [accessed 14.07.2019].
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not only at football stadiums, but also as fighting groups for racist political
parties. Accordingly, they attack a Turkish family traveling through Sofia. At
this point begins the film’s romantic storyline, involving Hristo and Isil, the
daughter of the Turkish family (Saadet Aksoy).
Eastern Plays is perhaps the only truly contemporary Bulgarian film of the
first decade of the 21st century whose action takes place in the big city. Most
other films set in the present time interpret it either through plots unfolding in a
provincial backwater or in an indefinite historical time in which the problems of
late Socialism are mixed with the antagonisms typical for the 1990s. Precisely
this combination of social sensitivity and authenticity, characteristic for Kamen
Kalev’s Eastern Plays, is inspired to a large extent by La haine. It enhances
even more the documentary psychological quality of Hristo Hristov’s character
and story. Thus, Eastern Plays achieves a degree of authenticity, familiarity and
analytic realism that have made it emblematic for the new Bulgarian cinema.
A similar combination between documentary approach and social analysis
largely marks the plot of Kristina Grozeva’s and Petar Valchanov’s The Lesson
(2014), internationally the highest acclaimed Bulgarian film in the last 30 years
(with 83% approval of the critics and 23 international reviews in the Rotten
Tomatoes website5). “Chicago Reader”’s movie critic Ben Sachs finds in The
Lesson some of the noir intonations of James M. Cain, enriched with social
realism in the style of the Dardenne brothers6. Many foreign reviewers stress
the skillfully built thriller atmosphere in this Bulgarian film, where suspense
is generated not so much by the crime plot as by the sinister social context.
Grozeva and Valchanov were lucky that their independent production premiered only a few months after the film of the Dardenne brothers Two Days,
One Night, starring Marion Cotillard. The proximity of the appearance of the
films in time has offered a convenient context for recognizing the similarity in
theme and style of these films made at opposite ends of Europe but inspired
by one and the same economic crisis.
In briefly touching upon the most successful mainstream independent
productions, I must emphasize that underlying each of them is some common
plot motif and genre. The sketchy structure of Ivan Mitov’s Operation Shmenti
Capelli (2011) is based on the theme of “the Double” (Doppelgänger), likewise
used in Bulgarian films from past, e.g. the comedy Favourite 13 (1958), starring
Apostol Karamitev and The Double (1979), starring Todor Kolev. In Operation
Shmenti Capelli the doubling of characters follows a Charlie Chaplin approach,
conveying a social dimension as it juxtaposes the homely jobless Tseko Tsekov
and the gangster politician Karaduro, with the name that is hard to pronounce, or
5 Available at: https://www.rottentomatoes.com/m/urok_2015 [accessed 14.07.2019].
6 Sachs, Ben. The Lesson. Available at: https://www.chicagoreader.com/chicago/the-lesson/
Film?oid=17764719 [accessed 14.07.2019].
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no one is willing to speak publicly. Both roles are played by Vladi Karamfilov.
The identity of the doubled character suggests the intentional “blindness” with
which the cards were dealt under the new system, predetermining the place of
each person in the new social hierarchy.
In Niki Iliev’s Living Legends (2014), the common structural motif is the
main character’s amnesia. Pavel (Orlin Pavlov) must go back to the time of his
adolescence, the time before he entered the adult world of social play, intrigues
and compromises accepted for the sake of career growth. How popular this
motif is you can see at the IMDb list of 50 popular films based on the theme
of amnesia and impairment of memory7.
In Martin Makariev’s Attraction (2018), the plot model exploits the genre
of frivolous college movies, typical for American independent cinema since
1950s. Everything in these films largely relies on the conventions of a genre
that presents an imaginary world of extremes in which good and evil are
grotesquely exaggerated. Nevertheless, in this mixture of magic and reality,
shaped according to the fairy tale rules, very distinctly stand out the characters,
emotions, values and life strategies that define the real world of the film’s
audiences. The viewers are moved more by the preconditions of a situation
than by its outcome, by the conflicts themselves than by how those conflicts
are resolved. The audiences are familiar with the rules of the genre and are
confident in the happy end. On the other hand, the clashes along the way mark
the important events in any person’s life at the borderline between childhood
and adulthood.
Here are some preliminary conclusions:
It is evident that in general the independent cinema, whether it’s art-house
oriented or dominated by mainstream attitudes, seeks and achieves much better
contact with the audience. This is especially typical for Bulgarian cinema from
the first decade of the 21st century. Part of this complexity is that in cinema,
especially in low-budget independent filmmaking striving for commercial
success at all costs, the formulas and patterns are so mixed, that they are
difficult to discern.
Coming back to the title of this paper I can define the external models as
formulas, and the internal ones as patterns. Formulas are used deliberately.
They are applied to achieve a planned result. Patterns, on the other hand, are
spontaneous and naturally occurring. Our world is filled with naturally occurring
patterns, found in everything from geology to social trends. There is nothing
magical about these patterns. Nor do they come about by any intentional plan.
Patterns simply exist because multiple separate instances react in the same
ways to similar factors of environment8.
7 Available at: https://www.imdb.com/list/ls000698036/ [accessed 14.07.2019].
8 Schock. First Draft: What are Plot Patterns...
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To а significant extent the success of independent cinema is due to its directness, important part of it is the aspiration to expose this environment in
much greater fullness and to make it recognizable to the audiences. Unlike
postmodernism, in which the use of formulas and patterns represents some
type of intellectual game with clichés and tradition, in the contemporary Bulgarian independent cinema this use has two fundamentally different functions.
The first one is the search for effective genre and storytelling techniques to
stimulate audiences interest. The other is to create clear cultural contexts for
understanding society, identifying social problems, and offering alternatives.
That is exactly how the films stimulate their audiences to obtain deep insight
into the ideological structures of today’s world and to induce social activity
to transform it in a positive direction.

1a. The Goat Horn, 1972, Bulgaria, dir. Metodi Andonov

1b. Mila from Mars, 2003, Bulgaria, dir. Zornitsa Sophia
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2a. La Haine, 1995, France, dir. Mathieu Kassovitz

2b. Eastern Plays, 2009, Bulgaria, Sweden, dir. Kamen Kalev

3a. Two Days, One Night, 2014, Belgium, France, Italy, dir. Jean-Pierre
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Dardenne, Luc Dardenne

3b. The Lesson, 2014, Bulgaria, Greece, dir. Kristina Grozeva, Petar Valchanov

4a. Formulas
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4b. Formulas
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„ВЪНШНИ“ И „ВЪТРЕШНИ“ МОДЕЛИ НА
СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НЕЗАВИСИМИ ФИЛМИ
Александър Донев
Резюме: Съвременното независимо кино е съставено от широко разнообразие
типове филми, които са продукт на различни мотивации и притежават специфичен творчески произход. По принцип създаването на всяка художествена
творба е резултат на различни влияния. Разбира се, в основата им стоят на
първо място и предимно художествени предпочитания. От друга страна
обаче, киното притежава много силно изразена икономическа и пазарна
съставна част. Това прави зрителският и комерсиален успех на определени
повествования и жанрове важен фактор за използването на вече съществуващи модели. Настоящият текст ще се опита да разкрие част от механизмите
в творческия процес на някои типологично различни български независими
филми и да очертае източниците на техните съзнателни или несъзнателни
влияния, произхождащи от национални или чуждестранни филмови модели.
Ключови думи: Нискобюджетни продукции, творчески процес, творческо
влияние, художествено, популярно, модели и формули
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ТЕМАТИЧНИ ОРБИТИ НА НАЙ-НОВОТО БЪЛГАРСКО
ИГРАЛНО КИНО
Александър Стайков1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: Целта на текста е да представи и анализира тематичните орбити,
по които се движи най-новото българско кино. Кои са темите, които интересуват настоящите български режисьори и сценаристи, кои са хоризонтите,
в които се вглежда камерата им и какви художествени интерпретации предлагат. Този текст очертава тази тенденция, като се опитва да се съсредоточи
върху тематичния анализ, като изследва мотивите в творческите търсения,
които определят посоките на авторите. Интересен е въпросът с какво е запълнено интерпретационното поле на нашите активни режисьори, какви са
хоризонтите и трепетите, които ги насочват към едно или друго тематично
пространство, какви са морфологичните особености на техния избор. И в
крайна сметка каква е тяхната творческа диагноза.
Ключови думи: Българско кино, игрален филм, жанр, тема, сценарий,
творчески орбити, социална драма.

Случващото се в българското игрално кино през последното десетилетие създава усещане за повишен творчески интензитет, за сериозна
динамика по отношение на теми и естетически концепции. Настоящият
текст коментира тази тенденция с акцент върху тематичния анализ, откроявайки подбудите в творческите търсения, които дефинират посоките
на авторите. Проблемът е интересен по няколко причини. На първо място,
интерес представлява въпросът с какво е населено интерпретативното
поле на българските кинотворци, какви са вълненията, които ги насочват
към едно или друго тематично пространство, и какви са морфологичните
специфики на техните избори.
Поради ред причини ми се струва логично да започна тематичния
преглед с „Ага“ на режисьора Милко Лазаров, оператор Калоян Божилов.
1 Dr Alexander Staykov is an Asst. Prof. at the Department of Screen Arts, Institute of Art Studies,
BAS. Holds a Master’s degree in Cultural Studies from the University of Sofia and a Master’s
degree in Finances from the University of National and World Economy, Sofia. Research areas:
business aspects of film industry, communication field of film and its audience. Author of the books:
Ask theAudience (2018), Cinema Independents. From Edison till Netflix (2019). Visiting lecturer in
Film Studies at NATFA (Sofia). E-mail: astaik@abv.bg
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Далеч съм от идеята, че глобалният универсализъм следва да е водеща
посока за бъдещето на игралното ни кино, но появата на „Ага“ преодоля
предразсъдъците, че езиковата бариера обрича българското кино само на
локалната му публика, на един забележително малък като мащаб пазар,
както и че неговите теми са пределно национално обагрени за чуждите
зрители. Действието на филма се развива в далечния Север, сред белотата на субполярна Якутия. Цветовата неутралност на безкрайното бяло
неутрализира и културната рамка на ситуацията във филма. Мащабът е
библейски, семейството на Нанук (Михаил Апросимов) и Седна (Феодосия
Иванова) е всяко семейство на планетата. Филмът излъчва универсално
послание за разпада на семейството към всички хора. Сякаш това е последното семейство, видяно през безкрайно увеличената оптика на абсолютната универсалност. Както казва в едно свое интервю Милко Лазаров:
„Когато семейството се разпада, целият свят се разпада“2. Българската
публика няма нито езиково, нито културно, нито рецептивно предимство
пред всяка друга публика на света. Появата на „Ага“ дава възможност да
се направят няколко ключови извода за най-новото българско кино. На
първо място, филмът свидетелства за наличие на необходимата зрялост
и натрупвания в нашето кино, които позволяват надскачане на локалния
културен субстрат, и заедно с това говори за появата на творци, които
носят чувствителност за общочовешкото.
На другия полюс на тематичните полета е „Възвишение“ с режисьор
Виктор Божинов, оператор Антон Бакарски. Лентата е адаптация на
придобилия голяма популярност едноименен роман на Милен Русков,
написан на автентичен за XIX век език. Историята в романа и във филма
се върти около една самоволна акция, извършена от хора със съмнителна
репутация, които смятат сами себе си за революционери. Семантичната
структура на повествованието в романа, автентичният диалект, разказът
от първо лице са елементи, които отправят сериозно предизвикателство
към екранизацията му. Тънкият баланс, който трябва да се постигне в
случая, се основава на запазване на духа на романа, от една страна, и
адекватния филмов изказ, от друга. Това бе и предварително обявената
от авторите цел – да направят комуникативен филм за масовата публика
в България, лишен от извънредни художествени претенции. За съжаление, „Възвишение“ страда от някои драматургични дефекти, както и от
пренаселване на екрана с популярни актьорски лица – търсена маркетингова стратегия. Специално внимание заслужава операторската работа на
Антон Бакарски, превърнал българската природа в отделен персонаж във
филма. Без претенции за величава международна съдба, „Възвишение“
2 Lazarov, Milko. Филмът „Ага“ е легенда за последното семейство [Filmat “Aga” e legenda
za poslednoto semeistvo] – 24 часа [24 chasa], 24.02.2018.
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беше необходим за публиката и тя откликна на режисьорските усилия.
Говорейки за тематични орбити на най-новото ни игрално кино, следва
да отбележим особен акцент върху социалната драма. Ако веднага след
политическите промени от 1989 г. на преден план излязоха тежки криминални случаи и усещане за всеобщ страх и несигурност, то с настъпването
на новото хилядолетие се усети сериозно уталожване по отношение на
мутренската тема. Под повърхността на членството ни в ЕС остана повсеместната мизерия, отсъствието на справедливост, болезнената липса
на морал. Тази трансформация бе адекватно уловена от кинематографистите и обикновеният човек, захвърлен да оцелява насред ценностна
пустиня, измести мафиота от позицията му на главно действащо лице в
българското кино. Фокус на голяма част от най-новите филми станаха
ежедневна борба за оцеляване, тежките избори и социалната безизходица. Автори с тънък усет за човешката психика разгърнаха таланта
си. Отново ще спомена Милко Лазаров, този път с „Отчуждение“ (2013),
и Кристина Грозева и Петър Вълчанов с „Урок“ (2014). Тези филми са
симптоматични за това развитие и фестивалните им успехи утвърдиха
социалната тема като водеща.
Причината за трайното ѝ присъствие през последните години в игралното ни кино не е само неизчерпаемият материал, който предоставя нашата
действителност. От продукционна гледна точка разходите за нейното
пресъздаване са сравнително ограничени. Киностилистиката на новите
социални драми е минималистична, персонажите са малобройни, снима
се задължително в натура на малко локации, няма допълнителни разходи
за масовка, сложна техника и специфичен декор. Това са предимства,
които дават възможност за дебют на млади автори, както и за реализация
на независими от държавното финансиране филми, какъвто е случаят с
„Урок“. През 2016 г. на екран излизат още две социални драми: „Христо“
на Григор Лефтеров и Тодор Мацанов и „Безбог“ на Ралица Петрова.
„Христо“ е безмилостна дисекция на живеенето на ръба на крайната
безизходица, на ежечасовото оцеляване на главния персонаж, чието име
носи лентата. Крайно стесненият му времеви хоризонт постепенно го
превръща в подивяло животно, принудено да препуска към следващата
спасителна сламка и осмислянето на работата като единственото, което
гарантира живота му. Драматургичната линия е ясна и добре изведена, постигнат е максимален квазидокументализъм. Камерата на Ненад
Бороевич е динамична и гледа към действието без никаква дистанция.
Филмът е заснет предимно „от ръка“, без притеснение от подвижния
образ. Бороевич сякаш потапя зрителя директно в действието и го държи
максимално близо до главния герой. Този подход е ключов за цялостното
внушение – Христо е поставен близко до зрителя, който трябва да се убеди,
че Христо всъщност е един от нас, и да съпреживее тежката му съдба
като част от своето ежедневие. Дилемата на публиката е дали ще изпита
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емпатия, или ще се дистанцира с идеята, че това не я засяга. Специално
внимание заслужава изпълнението на младия актьор Димитър Николов
в ролята на Христо, който прониква в персонажа си в дълбочина.
Ситуацията в „Безбог“ е още по-мрачна. Тук криминалната линия
е изведена на преден план. Човекът зад борда е медицинската сестра
Гана, която се грижи за възрастни хора, като злоупотребява с личните
им документи с цел осъществяване на данъчни измами. За разлика от
Христо, тя е намерила своята ниша на оцеляване и е изхвърлила от себе
си морала и хуманността като ненужен багаж. Впечатляващо е пълното
безразличие и дистанцираността, с която Ирена Иванова интерпретира
персонажа си. Ралица Петрова от своя страна представя по забележителен
начин битието на оцеляващите хора, превърнали се в сянка на човешки
същества. Изборът на Ирена Иванова за главната роля е изключително
попадение. Въпреки че филмът бива обвиняван в преднамереност, той
е успешен като опит на създателите му да представят отсъствието на
съвест като ахилесова пета на съвременния българин. Кинематографичната стилистика и тук се движи в установените за жанра принципи.
Оператор е Крум Родригес, който с доказания си професионализъм създава адекватна атмосфера. Честата употреба на едри планове превръщат
зрителя в своего рода изследовател на душевната пустиня в личността на
Гана. Погледът на обектива е поглед върху разпада на човешкото – без
никакви симпатии към героинята. Въпреки това Ралица Петрова очертава елипсата на пробуждането, на моралния катарзис, които костват
най-високата цена за героинята.
Следващото значимо според мен заглавие е „Посоки“ (2017) на Стефан Командарев. Филмът разказва шест удачно вплетени истории на
таксиметрови шофьори на фона на нощна София. Командарев успешно
влиза в дирята, оставена от разгледаните дотук филми. Съществената
разлика в подхода тук е по-отворената към действителността бленда,
която за разлика от „Урок“, „Христо“ и „Безбог“ не фокусира единична
съдба, а търси по-широки обобщения за българското общество. В „Посоки“ няма главен персонаж, калейдоскопичната структура на сценария
завърта действието през шест различни съдби, всяка от които е обърната
към различен аспект на българската действителност. Таксито, избрано
за място на действие, носи особен смисъл като тип пространство. То
е „обезличен“ автомобил, публична, урбанизирана площ, движещ се
обект, чиято посока задава не управляващият го, а случайните пътници.
От кинематографична гледна точка всяко много тясно пространство,
каквото е купето на автомобила, е предизвикателство. Именно с тази
професионална трудност се справя чудесно операторът Веселин Христов,
като избира едри планове, с които да изгради визуалната конструкция
на филма. Това усилва внушението за притиснатост, за притесненост на
героите от тежките моменти, които преживяват. Действието се развива в
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рамките на 24 часа, шесте истории текат паралелно, което придава автентична динамика на общия сюжет. Историите, които се развиват в шестте
таксита, са споени в обща драматургична нишка чрез радиостанциите на
колите, движещи се в размитите посоки на големия град. Отделно внимание следва да се обърне на прекрасното портретиране на нощна София,
върху което Командарев е поставил целенасочен акцент.
През 2019 г. социалната драма отново излезе на преден план в българското кино. Особено внимание заслужават три филма – „Ирина“, режисьорски дебют на Надежда Косева, „Лошо момиче“, режисьорски дебют
на актьора Мариан Вълев, и „Прасето“ на Драгомир Шолев.
„Ирина“ е тежка социална драма, която няма как да не предизвика
асоциации с „Урок“ на Грозева и Вълчанов. И тук главната героиня е
жена и майка, вкопчила се в отчаяна битка за оцеляване. И тук слабото
звено в семейството е мъжката половина. И тук основният проблем е
острият недостиг на пари. Разликата между двата филма е в подхода към
драматургията – ако при Грозева и Вълчанов действието започва винаги
с оскъдни от събитийна гледна точка действия, то при Надежда Косева
е точно обратното – още в първата третина на филма зрителят буквално
бива потопен в прекалено мрачна атмосфера, резултат от струпване на
травматични събития. Светът на Ирина е представен като мизерен, краен
пернишки квартал, с незаконна мина за въглища в допълнение. Оттук
насетне започва бавното и мъчително оттласкване на главната героиня от
дъното. Приела да бъде сурогатна майка и обвързана с плода, който носи
в себе си, тя преживява поредица от катарзиси, които в крайна сметка
събуждат надежда у нея. Филмът, подобно на вече коментираните ленти,
е заснет с динамична камера „от рамо“ и като цяло се движи в рамките
на типичното за жанра. Голямото попадение на лентата, както и при „Безбог“, е изборът на изпълнителка на главната роля – Мартина Апостолова.
Крупните планове върху подчертано меланхоличното ѝ лице очертават
визуалния код, който носи основното послание на филма.
Филмът на Мариан Вълев „Лошо момиче“ е негов режисьорски дебют.
Жанета (Любомира Башева) е младо момиче, което влиза в тежък конфликт
с брутално амбициозната си майка (Станислава Армутлиева). Тук проблемът с борбата за оцеляване е интерпретиран през призмата на личния
избор, продиктуван от нежеланието на главната героиня да преклони глава
пред майчиния стереотип. Тя напуска своето заможно семейство заради
провал на квалификации като състезателка по художествена гимнастика.
Основният драматургичен конфликт е не между героинята и тежката
действителност около нея, а между нея и майка ѝ, т.е. конфликт между
поколенията, а последвалата борба за оцеляване се оказва негово следствие. „Ефектът на махалото“ е основен драматургичен похват – Жанета
от голяма спортна надежда се озовава като стриптийзьорка в нощен клуб
и бива въвлечена в схема за изнудване на богати клиенти.
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Интересен герой е образът, пресъздаден от Деян Донков, следовател,
болен от рядка форма на аутизъм. По мое мнение тази роля е голямо
изпитание за актьорския му потенциал, но има незначителен принос към
цялостното звучене на филма. Камерата на Антон Бакарски е умерена,
но в пълно съзвучие с темата на историята. Зрителската съдба на „Лошо
момиче“ е позитивна, особено сред по-младото поколение.
Искам да приключа прегледа на най-новите български социални драми
с „Прасето“ (2019) на Драгомир Шолев. Това е вторият му пълнометражен филм. Шолев го завърта около темата за насилието в училище и за
отношението към различните, за липсата на толерантност и склонността
към непровокирано насилие. Името на филма идва от прякора на главния
герой, който е пълничко момче на 12 години. Всъщност само първият,
най-видим план на филма засяга насилието в училище – Шолев разглежда
проблемите в дълбочина и отвежда зрителя към печални заключения
за обществото ни като цяло. Както заявява самият режисьор в интервю
пред БНТ, поводът да се насочи към тази история е усещането му, че
социалната среда в България произвежда аутсайдери с огромна лекота
и в завидни количества. Създават се предварително декласирани хора,
натоварени с множество травми, чиято бъдеща социална реализация е
торпилирана още в детска възраст. В този ред на мисли Прасето (Румен
Георгиев) вероятно е един бъдещ Христо или Гана. Насилието над момчето не е резултат само на поведението на съучениците му, то идва и
от учителите с тяхната пасивност, предпоставено е и от отсъствието на
родителите му, принудени да гурбетуват в чужбина. Шолев се чувства
в свои води със семплата история, която разказва с пестеливи средства.
Операторската работа на Георги Андреев е обрана и повтаря операторския
маниер на „Урок“ и „Безбог“ – често показване на персонажа, сниман в
гръб, докато камерата го следва при движението му напред. Липсата на
контакт с лицето на персонажа, освен че създава у зрителя чувство за
дискомфорт, защото се усеща като натрапник във филмовото действие,
го вкарва в „комуникативна безтегловност“. Заедно с това този похват
изгражда силна метафора – човек обръща гръб на себеподобните си,
когато не може да очаква нищо хубаво от тях. Георги Андреев търси
подчертано документален визуален стил – фактът, че филмовото време
е максимално близо до реалното, още повече подчертава това усещане
за документалност. „Прасето“ определено е крачка напред за Шолев –
стилът му е по-зрял, овладян и режисьорът постига по-голяма дълбочина
на внушението. Остава само филмът да намери своята публика.
Последното заглавие, на което ще обърна внимание, е „Снимка с
Юки“ (2019) на Лъчезар Аврамов. Фабулата е почерпана от кратък разказ на Мирослав Пенков от сборника му „На Изток от Запада“. Трудно
е да се идентифицира темата на филма, който се движи между психологическата драма и криминалния елемент, нагазва във философски и
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религиозни води, опитвайки се да предложи свой поглед към съществуването изобщо. Множеството препратки от антропологическо, културно и етническо естество превръщат „Снимка с Юки“ в нетипичен
български филм. Ангажирането на японска актриса за главната роля и
универсалните му послания го доближават до „Ага“. Това ме кара да
вярвам и да му предричам силно представяне зад граница. Авторите
заслужават адмирации, защото са успели да превърнат тежкия и сложен
материал в добре структуриран филм, заснет красиво от Торстен Липщок.
Идеята, че всеки един миг от живота ни съдържа в себе си потенциал да
е преломен, е разработвана в множество филми. Авторите на „Снимка с
Юки“ предлагат своята стойностна версия, която допълва тематичната
палитра на най-новото ни кино.
През последните три години българското кино се развива много успешно. Показва го дори големият брой филми, предмет на настоящия
доклад – всички те имат съответните претенции за добра художествена
стойност, която според мен защитават успешно. Разбира се, и извън разгледаните заглавия има интересни и стойностни филми. Усещането е за
стабилно развитие с нарастващ темп както в тематичното разнообразие,
така и спрямо дебютите. Дано развитието му да продължи в тази посока.

1. Кадър от филма „Ага“, реж. Милко Лазаров, 2018
Frame by movie Aga, director Milko Lazarov, 2018
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2. Кадър от филма „Възвишение“, реж. Виктор Божинов, 2017
Frame by movie Rising, director Viktor Bojinov, 2017

3. Кадър от филма „Ирина“, реж. Надежда Косева, 2018
Frame by movie Irina, director Nadezhda Koseva, 2018
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4. Кадър от филма „Лошо момиче“, реж. Мариан Вълев, 2019
Frame by movie Bad Girl, director Marian Valev, 2019
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THE THEMATIC ORBITS OF RECENT BULGARIAN
FEATURE FILMS
Alexander Staykov
Summary: This paper seeks to present and analyse the thematic orbits of the
latest Bulgarian films; which topics pique Bulgarian directors and screenwriters’
interest; which directions their cameras look in, and what artistic interpretations
they offer. This text addresses the trends by trying to focus on the thematic analysis, highlighting the motives of the creative quests that define the directions of
the authors. The interpretive fields of Bulgarian filmmakers are discussed, their
horizons and thematic spaces, and the morphological specifics of their choices.
Keywords: Bulgarian cinema, feature film, genre, theme, storyline, creative
directions, social drama
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THE NATIONAL THEATRE’S REPERTOIRE BIASES OR
DIRECTOR’S THEATRE VS ACTOR’S THEATRE

Sava Dragunchev1
Abstract: This research will focus on the main trends, or biases, in the repertoire
policy of the National Theatre of Bulgaria (2010 – up to now) catalysed through
the managerial intentions and practices with regard to director’s and actor’s
theatre. In view of decisions invoked by various cultural policies, as well as by
confronting artistic interests, the factual sustainable propensity of Bulgaria’s
main stage draws a complicated landscape of the repertoire selection, choice of
actors, and, mainly, directors within the National Theatre. The study will postulate
and analyse certain well established notions and traits conceptualising on type,
value and tasks of the contemporary theatre product of the National Theatre. A
report of this kind will be aided by the direct access I have to the resources of
the National Theatre, and will be aimed at conclusions that will be beneficial
and of particular professional interest to all involved in the stage arts, whether
management, or artists, in Bulgaria.
Keywords: repertoire policy, actor’s theatre, director’s theatre, Bulgarian directing

Although the topic of this study focuses directly on the repertoire policy
of the National Theatre of Bulgaria during the last decade, any conclusions
drawn here could also formulate ideas related to today’s theatre in Bulgaria
rendering it as a function or an antipode of processes within the modernity’s
context. In spite of the specifics of a national cultural institute, The National
is a catalyst of where theatre in Bulgaria is heading to.
The period in question includes the management of two directors, elected
through The Ministry of Culture’s contests, two acting directors, appointed
by the Minister of Culture, as well as short lapses of no management at all.
Repertoire choice and options of choice inevitably reflect the professional
1 Sava Dragunchev, Jr., D. Phil., works as a company actor with the National Theatre of Bulgaria.
He works as a theatre translator as well. Research areas: theatre studies and Shakespeare and
his language. He is also a visiting lecturer at NATFA, Sofia, Bulgaria, where he teaches Acting,
Speech, and English for Actors. He is also a lecturer at the University of Sofia, Department of
Journalism and Mass Communication, teaching Voice and Camera. He is the Chairman of the
English-Speaking Union of Bulgaria, part of the English-Speaking Union, London, UK. E-mail:
sdragunchev@gmail.com
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development of these managers. However, we have to point out the direct
clash sometimes of the dramaturgical choice and the reality as of present
actors’ company and directors’ availability. In 2009–2014, The National was
managed by a technocrat, then it was presided by a Stage Director-in-chief,
then – an economist, and as of now – an actor. The financial dimensions
of these managements would serve a further and extensive analysis whose
application we could use here as an argument of satisfying various strategies
of the Ministry of Culture, related or non-related to financial prosperity and/
or artistic development. The constantly changing methods of funding state
cultural institutes in the last ten years, including The National de jure, in spite
of its de facto different position within the Bulgarian theatre context, plays
a crucial role in the choice of both productions and directors.
In times of professional theatre education in the last 70 years, two
major periods can be outlined – the socialist era and the post-socialist era. I
deliberately make no use of the word ‘democratic’ because theatre, as well, is
prone to transition attempts from one model to another, yet unclearly defined.
As a result, we find ourselves in a situation of a ‘socialist’ management of
state cultural institutes framed in a market economy. As an inherited USSR
example, oblivious of the world and the global processes, The National
Theatre of Bulgaria today follows the exact style of management of the
majority of national theatres on this side of the former Iron Curtain – gasping
tangible assets, company actors of permanent work contracts, financial aims
by compromise and products of often unclear artistic value. Certainly, the last
category is charged with enough subjectivity and, therefore, we would delve
into it as a function of the choice of directors after two criteria – directors’
theatre and actors’ theatre. However, we have to draw conditional lines into
the definition of the notion ‘director’.
There are two broad schools of thought about the training of directors.
Some think that directing is an inherent talent that can only evolve on the
rehearsal room floor, during the process of making shows. Others think that
it is a skill that can be learnt over time in an educational context. In the words
of Nicholas Hytner, the director of the National Theatre, London, provided
that actors undergo a structured training of acquiring professional skills for
the professional stage, why would directors not follow the same model of
training2? Hence, and following the logic of the theatre education in Bulgaria
(abiding to previous historical periods’ models as well) we shall postulate
a director to be anyone who has undergone the full course of education in
Theatre Directing at the Theatre Academy (no matter if they have had previous
training in another field of studies or not). We shall then draw a dividing
line between them and everybody else regardless of the fact that they may
2 Hytner, Nicholas. Foreword. In: Mitchell, Katie. The Director’s Craft. London, 2009.
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possess some practice, a specialisation, or a Master’s degree in Directing
after having graduated Acting or similar majors. Any directing by the latter
we shall brand as actors’ theatre. It is quite important to mention that such a
trend is already tangible at The National, while all other Bulgarian theatres
(those outside the capital particularly) witness a much wider margin between
directors’ and actors’ theatre.
Historically speaking, in the 1920’s and 1930’s, professionally trained
directors began to make their way into The National (N. O. Massalitinov,
Hrisan Tsankov) gradually displacing actors’ theatre. Prof. Vladimir Karakashev
claims that in the following years no aggressive directing was at hand and
theatre was defined through acting that abode to the authority of the director
and actors observed professional integrity in line with the director’s intentions3.
In the years of socialist Bulgaria, the actor performing the role of the director
was completely excluded from The National’s stage4. Nowadays, however,
the reverse trend is visible. The actors’ directing is revived in an environment
of a shortened process towards the artistic end, of missing artistic criteria (or
consciously ignored ones), conceptualising and interpretation of authors and
their subtext ideas, vested in specific genre and style5, are being replaced by
attempts of variable success in text deciphering exclusively through the actor
on stage, and, in most cases, in character development on its own. Under such
circumstances, the actor having no director’s approval (this director being
his fellow actor) begins to cede professionalism lost in non-formulated or
missing director’s intentions. Popular faces saddle with the onerous task of
re-creating great texts – perhaps with the aspiration to declare themselves as
the ‘saviours’ of today’s theatre’s repertoire. Or as financial aids through the
choice of easily digestible plays of lower quality. They, however, are wrong
in thinking about themselves as the “heroic type of directors” who can work
with any actor, or any company of actors, while these directors are neither
Leon Daniel, nor Krikor Azaryan6. The “belated modernists”, in the words
of Prof. Kamelia Nikolova, make use of a language that consists of quotes
only. Those quotes being introduced only to be killed as false notions of a
missing content. In their performances [those] postmodernists blend forms of
high culture with forms of mass culture7. Indiscriminately withal. Thus mass
culture pushes its way through a recognisable on a large scale actor taking up
3 Karakashev, Vladimir. Театърът – тайнство и реалност [The Theatre – Mystery and Reality]. Sofia, 2000.
4 Vandov, Nikola, et al. Летопис на Народния театър „Иван Вазов“ [Letopis na Narodnia
teatar “Ivan Vazov”]. Sofia, 2004.
5 Mitchell, Katie. The Director’s Craft. London, 2009.
6 Nikolova, Кamelia. Белези от нищото [Belezi ot nishtoto]. Sofia, 1998.
7 Nikolova. Белези от нищото...
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directing. However, such an idea in the hands of an unmoulded professional
usually brings deplorable results, for dramaturgy must be deciphered, and
not simply be viewed as a collection of words and images8.
Within this context, in the last decade on the four stages of the National
Theatre of Bulgaria (the period of Sulza y Smyah stage’s being part of the
theatre is included) a total of 95 plays were staged by 60 directors with a
company of more than 60 actors. Professional directors (after the above
criterion) total 39 (65%), whilst the non-professionals are 21 (35%) – i.e.
more than one third! Out of them all only 10 directors are under the age of
40 (17%), whilst foreigners comprise 8% (or 5 in total) coming from Russia,
France, Great Britain, Poland, and Northern Macedonia). This means that
access to the stages of the First theatre in Bulgaria is very much limited for
both young and foreign directors. Non-dramaturgical texts are 15 (16%), 11 of
them (73%) were staged by directors of full professional education. Plays by
Bulgarian authors form 26% (or a total of 24), as 16 of these were directed by
fully professional directors (67%). This fact proves non-specialists are fully
aware of the risks to stage Bulgarian dramaturgy. The total share of comedies
is 28%. Quite expectedly, 54% of all comedies were staged by directors of
incomplete or non-existent academic education – most probably serving the
financial requirements set before The National (examples include: A Day
of Recklessness – „Един безумен ден“; Hercules and the Augean Stables;
Working Hours – „Работно време“; The Murder of Gonzago, Seagulls Sipping
Tea (Anschlag) – „Чайки пият чай“, Moon over Buffalo – „Лунатици“, In
the Next Room or The Vibrator Play – „В съседната стая или Пиеса за
вибратора“). Drama takes up 82% of the professional directing. The top
three directors at the National for the last ten years are Javor Gardev, Stoyan
Radev, and Alexander Morfov.
In the beginning of his managerial term (2010–2012), Pavel Vasev tried to
develop different repertoire seasons. He succeeded in making only two– the
American and the Russian ones. This practice was abandoned in later years
as unfeasible due to the unwillingness of directors to enter such parameters.
The subsequent repertoire confusion resulted in casting confusion, too. In
2012, the leading director of the National, Javor Gardev, made it clear in a
series of interviews that The National’s company of actors at that moment
was [sic] ready to take up Hamlet. In his production of Hamlet, however,
he employed only 8 company actors in a cast of 34. In 2015, via a spoken
order of the then acting director, Alexander Morfov, all productions of nonprofessional directors were taken down from the main stages’ repertoire (i.e.
they were no longer programmed), whilst all future productions had directors
appointed (in some cases nominal directors) in at least minimal compliance
8 Hall, Peter. Exposed by the Mask. London, 2010.
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with the director’s education (MA degree in Directing, or specialisation). This
regulation was disregarded once again by the ensuant management. Thus,
the attempt at professionalisation of the director’s work at The National
met with failure. Deprofessionalisation of directors’ presence at the theatre
deepened also by the unclear choice of plays that, still with no preponderance,
increase the number of fallow non-theatrical texts with a deviation towards
the easy genre. Interestingly, a bias exists towards a conceptual (I would call
it domestication) remaking of dramaturgical texts (Hercules and the Augean
Stables, and Caligula being the most blatant examples). In ten years, only
five productions were taken down on artistic grounds (Heartbreak House, In
Tuscany, Seagulls Sipping Tea, Working Hours, and The Tiger). These were
performed less than five times.
The core defect in the productions, mentioned as compromise afore, turns
out to be the directing misunderstood. Quoting Margarita Mladenova, directing
relies on production encoding on all levels, counts on interlacing of ciphers,
it must state a contemporary civil stand, manifest sense of proportion and
taste. And according to Katie Mitchell, it must conceptualise and translate
intellectual understanding of the material into specific tasks for the actors to
execute9 (perhaps to counterbalance Sir Peter Hall and his contention that
“concept theatre […] is uncreative”10), it must deal fluently with the audience’s
means of perception11, to outjump the collective cognizance in the auditorium,
and move it and admonish it, directing must make use of the full panoply of
devices in serving the director’s attitude to the [dramaturgical] material and
to the theatre’s role in general12, it must be able to share its own contents, to
collect and lead the energy of everyone. Directing (outside the compulsory
combination of erudition and tense conscience) is a science13. Now due to
the cultural background in Bulgaria, now due to the limitations of the actors’
education in the Theatre Academy, now due to the diluted criteria, actors’
theatre still has not mastered these codes. And perhaps what is more alarming
is that there is no conscience whatsoever of these codes’ imperativeness (A
Day of Recklessness, The Colour of Deep Waters). In this train of thought,
there must be pointed out that text choices at the National Theatre still manage
to withstand authors of, for instance, Ray Cooney’s calibre. Unfortunately,
theatres outside Sofia cannot boast such a membrane.
9 Mitchell. The Director’s Craft…
10 Hall. Exposed by the Mask…
11 Brook, Peter. Tip of the Tongue. London, 2017.
12 Unwin, Stephen. The Complete Brecht Toolkit. London, 2015.
13 Yordanov, Nikolay. Маргарита Младенова: Режисьорът трябва да поеме риска да води
други хора в една експедиция [Margarita Mladenova – The Director Must Take Up the Risk
to Lead Other People into an Expedition]. – Homo Ludens, № 20, 2017.
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In more than 100 years, The National Theatre of Bulgaria has had its
share of ups and downs. Therefore, an analysis like this would always suffer
the accusation of elitism and protectionism. Perhaps, justly so. But it seems
a good idea that a national theatre lags behind upholding the established
and thus uncompromisingly serving as an example for the new, while this
new proves that good theatre will always be a director’s theatre14. Why so?
Aristotle wrote: “I have done. You have heard me. The facts are before you.
I ask for your judgement”15, 16.

Drama/Comedy

Total Number of Productions

Non-dramaturgical Texts

Bulgarian Texts

Main Stage

Other Stages

INDEX1

1. Javor Gardev

6/0

6

0

1

PAVEL VASEV – 5
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 1

1

5

2. Stoyan Radev

4/0

4

2

2

PAVEL VASEV – 2
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 2

2

2

3. Alexander
Morfov

2/1

3

2

1

PAVEL VASEV – 3
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

3

0

4. Stefan Moskov

2/1

3

0

0

PAVEL VASEV – 3
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

3

0

5. Margarita
Mladenova

3/0

3

0

2

PAVEL VASEV – 3
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

1

2

Director

Management at Time
of Premiere

1 Pancheva, Svetlana, et al. Годишници на Народния театър „Иван Вазов“
[Yearbooks of The National Theatre of Bulgaria]. Sofia, 2009–2015.
14 Nikolova, Rumyana. Николай Поляков: Добрият театър винаги е бил режисьорски [Nikolay
Polyakov: Good Theatre Has Always Been a Director’s One]. – Homo Ludens, № 20, 2017.
15 Аristotle. Реторика (прев. Ал. Ничев) [Rhetoric (Alexander Nichev – translator)]. Sofia, 2013.
16 Aristotle. Rhetoric (Rhys Roberts – translator). Australia, 2015.

244

6. Desislava
Shpatova

3/0

3

2

0

PAVEL VASEV – 3
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

1

2

7. Diana Dobreva

3/0

3

1**

0**

PAVEL VASEV – 0
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 3

2

1

8. Vladlen
Alexandrov

2/1

3

0

0

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 1*
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 1*

1

2

9. Yuriy Dachev

2/1

3

0

2

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 2

0

3

10. Mariy Rosen

2/1

3***

0

1

PAVEL VASEV – 3
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

0

3

11. Marius
Kurkinski

1/1

2

0

0

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 1*

2

0

12. Ivaylo Hristov

0/2

2

1**

0

PAVEL VASEV – 2
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

1

1

13. Mikhail Petrov

2/0

2

0

0

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 1*
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 1

1

1

14. Boyl Banov

2/0

2

0

1

PAVEL VASEV – 2
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

0

2

15. Kris Sharkov

2/0

2

0

1

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 1

0

2

16. Bina
Haralampieva

2/0

2

0

1

PAVEL VASEV – 0
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 2

0

2

17. Garo
Ashikyan

2/0

2

0

1

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 1

0

2

18. Petrinel
Gochev

1/1

2

1

1

PAVEL VASEV – 0
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 2

0

2

19. Boyka
Velkova

1/1

2

1

1

PAVEL VASEV – 0
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 2

0

2

20. Boyko Iliev

2/0

2

0

0

PAVEL VASEV – 0
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 2

0

2

21. Ivan Dobchev

1/0

1

1

1

PAVEL VASEV – 0
ALEXANDER MORFOV – 1
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

1

0

22. Russell Bolam
(Great Britain)

1/0

1

0

0

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

1

0
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23. Veselka
Kuncheva

1/0

1

1

0

PAVEL VASEV – 0
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 1

1

0

24. Deyan
Proykovski
(Northern Macedonia)

1/0

1

1

0

PAVEL VASEV – 0
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 1

1

0

25. Krikor
Azaryan

1/0

1

0

0

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

1

0

26. Dimitar
Bozakov

1/0

1

0

0

PAVEL VASEV – 1*
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

1

0

27. Yasen
Peyankov

1/0

1

0

0

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

1

0

28. Ivan Panteleev

1/0

1

0

0

PAVEL VASEV – 0
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 1

1

0

29. Boyko
Bogdanov

1/0

1

0

1

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

1

0

30. Vuzkresiya
Vihurova

1/0

1

0

0

PAVEL VASEV – 1*
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

1

0

31.Yuriy Botusov
(Russia)

1/0

1

0

0

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

1

0

32. Galin Stoev

1/0

1

0

0

PAVEL VASEV – 0
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 1

1

0

33. Borislav
Chakrinov

1/0

1

0

0

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

1

0

34. Lilia
Abadzhieva

1/0

1

0

0

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

1

0

35. Yosif
Surchadzhiev

1/0

1

0

0

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

0

1

36. Asen Shopov

1/0

1

0

1

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

0

1

37. Arlette Ricci
(France)

1/0

1

1

0

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

0

1

38. Ida Daniel

1/0

1

0

0

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

0

1
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39. Petar Denchev

1/0

1

0

0

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

0

1

40. Grigor
Antonov

1/0

1

0

0

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

0

1

41.Wojciech
Kobrzynski
(Poland)

1/0

1

1

0

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

0

1

42. Krasimir
Spasov

0/1

1

0

0

PAVEL VASEV – 0
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 1

0

1

43. Nikolay
Polyakov

0/1

1

0

0

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

0

1

44. Nikolay
LambrevMikhaylovski

1/0

1

0

0

PAVEL VASEV – 0
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 1

0

1

45. Anton
Ougrinov

0/1

1

0

0

PAVEL VASEV – 0
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 1

0

1

46. Elena
Panayotova

0/1

1

0

0

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

0

1

47. Deyan
Donkov

1/0

1

0

0

PAVEL VASEV – 0
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 1

0

1

48. Georgi
Radulov

0/1

1

0

1

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

0

1

49. Atanas
Atanasov

0/1

1

0

0

PAVEL VASEV – 0
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 1

0

1

50. Georgi Tenev

1/0

1

0

1

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

0

1

51. Stiliyan Petrov

0/1

1

0

0

PAVEL VASEV – 0
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 1

0

1

52. Snezhina
Tankovska

0/1

1

1*

0

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

0

1

53. Stefan Spasov

1/0

1

0

0

PAVEL VASEV – 0
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 1

0

1

54. Liza Shopova

1/0

1

0

1

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

0

1
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55. Todor Kolev

0/1

1

0

0

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

0

1

56.Stoyan
Aleksiev

1/0

1

0

1

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

0

1

57. Kamen Donev

0/1

1

0

1

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

0

1

58. Nedyalko
Yordanov

0/1

1

0

1

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

0

1

59. Valentin Tanev

0/1

1

0

0

PAVEL VASEV – 1
ALEXANDER MORFOV – 0
MILITSA TRAYKOVA – 0
MARIUS DONKIN – 0

0

1

Explanatory Notes:
– full professional education director
– semi- or non-professional education director
* – production contracted under the previous management
** – dramatised dramaturgical text
*** – production with unsettled copyright (unofficially in the repertoire of the theatre)
Directors have been ordered after the following criteria: number of productions, number of
productions on the Main Stage of the theatre, size of cast, number of productions on the Studio Stage,
number of productions on Stage on the 4th Floor, number of productions on Sulza y Smayh Stage.
Productions with nominal directors have not been included.
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РЕПЕРТОАРНИ ТЕНДЕНЦИИ В НАРОДНИЯ ТЕАТЪР
„ИВАН ВАЗОВ“, ИЛИ РЕЖИСЬОРСКИЯТ ТЕАТЪР
СРЕЩУ АКТЬОРСКИЯ ТЕАТЪР
Сава Драгунчев
Резюме: Разработката цели да очертае основните тенденции в репертоарната
политика на Народния театър от 2010 г. до днес през призмата на управленските намерения и реализация по отношение на режисьорския и актьорския
театър. Настъпилите устойчиви тежнения на българската Първа сцена в
посока на решения, провокирани от разнопосочни културни политики, а и
от конфронтиращи се художествени интереси, рисуват сложна картина на
репертоарния подбор, избор на актьори и, най-вече, на режисьори в Народния
театър. Изследването ще постулира и анализира вече утвърдени понятия и
характеристики (като споменатите режисьорски/актьорски театър), свързани
със схващането за вида, стойността и задачите на съвременния театрален
продукт на академичната ни трупа.
Подобен доклад ще се ползва от прекия ми достъп до ресурсите на Народния
театър и ще бъде насочен към извеждането на заключения, които представляват тясно професионален интерес на заетите в сферата на сценичните
изкуства управленски кадри и особено творци у нас.
Ключови думи: Народен театър, режисьорски театър, актьорски театър
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CAPABILITIES AND CONSTRAINTS OF THE
COMMUNICATIVE MODEL IN THE IMMERSIVE
THEATRE
Hanna Veselovska1
Abstract: The article examines the phenomenon of what is known within the
professional community as the immersive theatre. The focus is placed on such
a key feature of this type of theatre as its changing relationship with a viewer,
who with the advent of the immersive theatre effectively ceased to be an instant
observer of what was happening around and became its active participant. In
effect, the same viewer eventually turns into someone who leads the action, as
it were, determines the final and thus even assumes responsibility for the artistic
output as a whole. The author analyses how immersive theatre performances
provoke such a spectator activity, enticing the public to discuss socially important and contentious issues. Three performances that have recently been staged
in Ukraine serve the factual basis for this analysis, along with some explication
notes provided by direct participants of the staging process.
Keywords: theatre, viewer, audience, communication process, Ukraine

One of the remarkable qualities of the modern theatre is the evolving nature of its relationship with audience. Emotional and mental unities between
spectators and creators, and ultimately their convergence, have become its
priority goal2. That is why the theatre seeks to strengthen this relationship by
transforming spectators from an object into a subject of the theatrical situation,
essentially a co-creator and co-author.
Significant changes in this direction became apparent due to a neo-ritual
direction in the theatre, something that had been formed through attempts to
reconstruct the original theatrical forms at the beginning of the 20th century. The
1 Dr Hanna Veselovska is a theatre critic and scholar from Ukraine. Doctor of Sciences (Arts),
Professor. Senior Research Fellow at the Modern Art Research Institute, the National Academy
of Arts of Ukraine. Research and publication interests include modern theatre theory, Ukrainian
theatrical Avant-garde. Author of the books: The Twelve Productions by Les’ Kurbas (2005), The
Theatrical Intersections in Kyiv: 1900–1910s. Theatrical Kyiv’s Modernism (2006), Ukrainian
Theatrical Avant-garde (2010), Modern Theatrical Arts (2014), Maria Zankovetska National
Academy Ukrainian Drama Theatre. Time and Fates (1917–1944) (2016), Theatre of Mykola
Sadovsky (1907–1920) (2018). Email: aveselovska@gmail.com
2 Kennedy, Dennis. The Spectator and the Spectacle: Audiences in Modernity and Postmodernity.
Cambrige, 2009, 250.
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principle of the rite here became the key, and the audience began to engage
in a variety of emotional and game modes. It was as if they were doing a rite
trying to activate the spectator and he irrationally, almost unwillingly, was
interacting with the performers3.
A series of neo-folklore performances, the structure of which corresponds
to the archaic ritual, was performed in Ukraine at some point by Vladyslav
Troitskyi. At the Centre for Contemporary Art ‘Dakh’ (Roof), he, together
with the ethno-group DahaBraha, staged an action called “In search of the lost
time ... Life” and resembling a long naive pre-theatrical play, a rural wedding
and a funeral at the same time4. The director came with a game that captures
all those present in the audience, who would be sitting at a long board table
and tasting bread, potatoes, cabbage and moonshine.
The 2000’s already saw the European theatre starting to stage performances
where the communication between spectators and actors was taking place on
an essentially new level, and not only thanks to the ritual involvement in the
action. During these performances the viewer does not just contemplate, the
course of events may depend on his reaction, for example when the playwright
or director envisages several finals. In this case, how the performance ends is
decided by the viewers who take a vote in the intermission. Thus, the spectator
takes responsibility for the artistic result as a whole, and the theatre seems
to represent a model of civil society, where the voice of each person matters
and thus encourages the audience not to be indifferent to what is happening.
Meanwhile, a significant change or correction is being made at present
to what has been so characteristic for the centuries-old history of theatre – a
collective perception, because in fact it ceases to be a perception of the collective. After all, the spectators who came out of the theatrical situation and
witnessed the process of artistic creation and experienced aesthetic influence
either have or do not have a personal feeling of empathy. A wide range of
individual theatrical experience, sometimes contradictory, leads to a situation
where the theatre needs to change the tactics of communicating with the public,
focusing now on the individual complicity of everyone present in the audience.
And as is aptly noted by one theatre theoretician, German researcher Erica Fischer-Lichte, a performance can nowadays be perceived not only as a
situation in which the actors and spectators build their own relationships as
well as influencing each other, but also as a situation that gives an occasion
to explore specific forms and conditions for such interaction5.
3 Smolinska, Teresa. Traditional Folk Rite or Theatrical Performance. An Attempt at Evaluating
Contemporary Ritualistic Stage Performances. In: Modern Theatre in Different Cultures (ed.
Eleonora Udalska). Warsaw, 1997, 211–218.
4 The “Dakh” Theatre. Compiled by Tetiana Vasylenko. Kyiv, 2012, 376.
5 Fischer-Lichte, Erika. The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics. London
and New York, 2008, 232.
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For many performance creators, a personal feeling of the viewer’s empathy
becomes the main goal. It is this feeling that can really click and force the
viewer to act, share his impressions in social networks. The enthusiasm of
the viewer, the experiences he shares in social networks is what contributes
most to the theatre popularisation. His personal undertaking, provoked by the
individual experience, will stimulate collective interest in the theatre. The
active viewer becomes the biggest authority among those who could recommend others to see the play and thereby helps promote this theatrical product.
One of the effective ways to activate the viewer is to try and make him
accomplice to events and thus turn him into a subject of theatrical situation. In
the Ukrainian theatre, the publics’ involvement proves particularly effective
when there is artistic comprehension of a complex and socially sensitive
issue. This was what director Andrew Zholdak did when, at the beginning of
the performance One Day of Ivan Denisovich by Aleksandr Solzhenitsyn, the
audience happens to be passing by a dense row of bodyguards-actors with
large service dogs. In such an extreme situation, the public definitely finds
itself frightened, being no longer indifferent to what goes around and thus
emotionally and mentally involved in the action.
In order to get closer to the viewer, the modern theatre has also begun to
reject the general public as such, segmenting the viewer into groups and looking
for an audience that would be specifically suitable. By working with individual audiences, the theatre essentially provokes an audience activity. Sending
the invitation to a dialogue and, ultimately, complicity for a limited circle of
spectators is typical of the immersive theatre, where creators and spectators
function in a new way, both in terms of communication and aesthetics, and
the theatrical product itself acquires additional qualities of procedure.
Today, the immersive theatre in Ukraine is not very common, but its laboratory-stage experience is already used in performances of the repertoire
theatre as well as in production of various artistic actions. In particular, this
experience is evident in the creation of a so-called augmented reality in the
theatre, which involves immersing the viewer in the illusion of reality through
gaming techniques and the use of various audiovisual technologies.
One of the first to be staged in Kyiv was the immersive performance made
by the Theatre of Audio Tour and dedicated to the court case of Mendel Beilis6.
This case was heard in the Kyiv court in 1913 in connection with charges of a
Christian boy’s ritual murder brought against a Jewish dweller named Beilis.
The case eventually remained unresolved, and playwright Dima Levytskyi
aims for the audio tour participants to understand independently what had
really happened more than a hundred years ago, listen to the proceedings in
a new way – and not in court but through earphones.
6 Beilis, Menahem Mendel. In: Encyclopedia Judaica. Vol. 4. Jerusalem, 1965–1971, col. 399–400.
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These participants, of whom there are no more than 20, are handed out
headphones, receivers and task envelopes. A voice in the headphones voice
gives commands where to go, what to look at and what to contemplate. In
addition, through the broadcast come the city sounds: a tram rumbling, wind
noise and rustling trees. Thus, the participant of the walkabout finds himself
in the hands of a manipulator who immerses that participant into the history.
Meanwhile, the main question which the immersant is being driven to
ask does not concern what had happened. It is about what had provoked and
continues to provoke hatred and aggression in people, ultimately leading to
murders. The answer is not delivered in words, it is supposed to be felt by
the audio tour participant who can see around for himself, as it were, the
abandoned environment, dirty fences, ruins of the old buildings, hostile and
surprised faces of passersby.
Not intended for the theatre, a popular essay The Universe in a Nutshell
by British scientist Stephen Hawking – who despite his physical handicaps
led an active scientific and social life – became a pretext for creating an
immersive lecture-play based on the use of visual technologies. Director
Dmitry Zakhozhenko created this type of play practically by a textbook on
theoretical astrophysics, and instead of a plot, he urged the actors to ask
spectators complex questions, such as ‘what is our universe’ or ‘does it have
a beginning’ and so forth.
The performance – which takes place in a small space without the traditional division into a stage and a hall where performers are constantly moving
between spectators – is organised through constant appeals to viewers with
specific questions and offers answers to them or, in their absence, explanations.
One of the first questions to ask is: what is more original of the two, an egg or
a chicken? As if sitting at an interesting lesson, the viewers are taken away by
an intellectual game and try to recall something from the school curriculum
or just guess.
However, the lack of knowledge, and especially in such a field as physics,
becomes the cause of conflict in the play, during which many in the present
audience feel embarrassed or even ashamed. So the spectator acts as a party to
the conflict, the party that understands little in the way of gravity laws, unlike
the actors who must have learnt such laws inside out. As a result, deprived
of the opportunity to create a scenic image, the viewer in this immersive
performance is essentially acting, too, along with the actors, because he or
she becomes a subject of the proposed gaming situations.
In addition, the performance The Universe in a Nutshell is not too innovative in form, because the director only refreshes the experience of centuries
ago when, with the help of the theatre, enthusiastic scholars would explain
to the public what the electric current or X-rays were efficiently diluting this
information with witty game inserts. Its peculiarity lies in the fact that the
conflict provoked by the theatre causes the audience to have live emotions
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that become the pretext for further mental generalisations. By thinking about
astrophysics, those present in the audience become aware that they are subjects of a much more extensive situation in the universe’s existence with its
infinite possibilities, and that the sense of human life lies outside of physical
measurements.
As a successful functioning of the immersive theatre without a technological component, that is, without the augmented reality, and one that tackles
a highly socially-sensitive and controversial perspective, we can talk about
the performance No Supper Tonight, staged in the Golden Theatre by young
French director Jules Audry and based on Antonio Alamo’s play. According
to the director, its key solution decision lies in the organisation of space: spectators are seated in a small basement, very close to a long rectangular table
at which, on which and under you can find the actors. The table is perceived
here as a magic object, a bearer of many historical, social and theatrical
meanings. Gathered round the table were knights, spirits-calling sessions
were held at the table, the attention of gamblers was focused on the table, Mr
Orgon was hiding under the table in Moliere’s Tartuffe.
Events-wise, No Supper Tonight is about the very last days in the life of
the Soviet Union’s dictator Josef Stalin. The plot begins with what happens
on the eve of Stalin’s death and more specifically on the night of February 28th,
1953, which was when Stalin had supper for the last time with close associates
at his out-of-town residence – before being found lifeless the next morning
and officially pronounced dead on March 5th. In terms of stage design, the
set is built in a room with closed doors sporting a large table in the middle
which is littered with newspapers, world maps, phones, bottles and books.  The
audience is included into a quadric-front scenic arrangement and thus, with
actors talking in whispers and still being well heard, apparently supposed to
feel the scene quite intimately. At the very least, it can choose how to watch
as if through a movie camera, whether in wide-angle or close-up views. As
director Audry himself notes in his comments to the above stage design, this
was to “generate a lightning closeness with the past, a shock experience, an
‘inside show’7”.
On the other hand, as Audry points out, the general solution is grotesque.
The performance opens with the scene in which Stalin climbs out from under
the table where he has just listened to the conversations of his close circle.
In Audry’s words:
“This comedy is like a friendly slap, which turns inevitably to a back stab.
Five young actors play old, paranoiac and hypertensive characters to experience double speaking, manipulation, and power intoxication. Actor works
7 Directorial explication by Jules Audry as participant of the International Contest – Lab for
stage plays performed by young directors in the genre of small theater productions (Kyiv, 2016).
The author’s archive.
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physically into a careful and detailed body language. The hands are telling
a lot, face expressions are small. Characters would want to give their doubts
without seeming worried. Each word and each movement have weight; every
small sign of weakness is a proof of betrayal”8.
Thus, the director’s decision was meant to make the pseudo-historical
theatrical performance as close physically and emotionally to the public as
possible. Immersion into the past through a fictional event, as if it happened
with historical characters, occurred due to a large number of household
details, through domestication of the atmosphere and the nuances of the
psychological game.
At the end of the day, this led the viewer to feel extremely powerful emotions on a personal level and gain a special living experience that made him or
her look at well-known events in a different way. The impact was undoubtedly
there – and evidently fully in line with Audry’s declared director’s goals:
“We want to give to the audience a live experience of terror. We want to
create a human laboratory of eternal symptoms of the tyranny. Through this
situation and theses figures, the play represents protected rooms where men
rule the world, intimate but powerful meeting room, where the oligarchs of
this world meet. The performance tends to represent these places, out of sight,
where political masks fall and characters speak freely. The performance
makes here a clear sense: to reveal these spaces and times that History kept
away from us. We feel the need to track this past, away from prejudice and
evidence. With this play, we want to evoke what historical character really
went through; diseases, mental illnesses, tightness, unbalanced life”9.
Crucially, all that Audry was seeking to achieve here with this performance
did actually happen.
The above three immersive performances reveal not only banal rapprochement between the public and the theatre but also significant changes
in the perception of the viewer as such. Each performance saw the process
of spectator immersion in a theatrical situation unfolding differently. One
director used the techniques of documentary theatre to replace the text of the
document with a live test-landscape of the place of action and the respective
city as a whole. The other one would achieve the state of immersion due to
the interactivity of the play, where the conflict and tensions behind the events
were transferred to the audience. And a third director, by way of depicting
a deep domestication of the atmosphere, was trying to make the public go
through the horrible terrible realities of the Stalinist terror.
In all these performances, the viewer is someone who deliberately enters
the communication process with the theatre, without expecting comfort from
8 Ibid.
9 Ibid.
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him, and after receiving an individual artistic impression, actively testifies his
position and then popularises it. In this case, the theatre acquires an additional
task not only to translate the communication of the public with the creators
into a trusted mood and intimate the atmosphere, but also to maximize the
potential of such a spectator.
Such theatrical situations become special communicative zones, where
viewers and actors build new relationships and essentially impact upon each
other. Their still-underexplored mutual influences are indicative of the indirect forms of communication in the modern world, for which the problem of
direct communication is one of the most urgent.
While communicative models offered by the immersive theatre do work
to preserve the quality of living art, they tend to significantly reduce its
zones of influence. This limitation does not allow theatre performances to
be a real moderator in public discussions, as it once was. Closed locations
and a small number of attendees make such a theatrical activity similar to a
sectarian one. As a result, prospects for success of the immersive theatre lie
in its own ability to immerse into a potentially broader artistic space. And in
Ukraine, the first steps in this direction are already being made.
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ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В
КОМУНИКАЦИОННИЯ МОДЕЛ НА ТЕАТЪРА
НА ПОТАПЯНЕТО
Хана Веселовска
Резюме: Статията разглежда феномен, който е известен в професионалната
общност като театър на потапянето. Фокусът е поставен върху такава ключова характеристика на този тип театър, каквато е променящата се връзка със
зрителя, който с появата на театъра на потапянето на практика престава
да бъде обикновен наблюдател на случващото се и става активен участник.
Всъщност един и същи зрител в крайна сметка се превръща в човек, който
води реално действието, определя финала и по този начин дори поема отговорност за творческото виждане на целия спектакъл. Авторът анализира как
представленията, принадлежащи към театъра на потапянето, провокират
подобна зрителска дейност, привличайки публиката да обсъжда социално
важни и спорни въпроси. Три спектакъла, които наскоро бяха поставени в
Украйна, служат като реална основа за този анализ заедно с някои пояснителни бележки, предоставени от преки участници в постановъчния процес.
Ключови думи: театър, зрител, публика, комуникационен процес, Украйна
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THEATRE HANDBILLS AND POSTERS UNDER
SOCIALISM AGAINST THE SUBSTITUTION
OF THE AUTHENTIC TRUTH WITH THE
“COMMUNIST TRUTH” IN THE PEOPLE’S
REPUBLIC OF BULGARIA
Milena Mihaylova1
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Abstract: Theatre handbills and posters under Socialism, just like playwriting and
productions, were an important verbal and imagery channel used to communicate
with spectators/the Bulgarian nation both by the artists and the Bulgarian Communist Party. These authentic records of that time are evidencing the pursuits of
the artist with their freedom-loving spirit, their ability to articulate the sufferings
and anxieties of the then reality in a figurative language. Disclosed were also the
manipulations of the Bulgarian Communist Party to indoctrinate and control the
people even on the pages of the handbills, reiterating their “truths”, communist
ideas and messages over and over again. Bulgarian theatre posters and handbills were, however, entirely subject to the ‘normative aesthetics’ until Stalin’s
personality cult was denounced. In the 1960s through the 1980s they succeeded
in evading censorship by using powerful visual language and remarkable interpretations of directors and poster artists such as Leon Daniel, Asen Stareishinski,
etc. Unlike the theatrical productions of that time, posters and handbills have
survived to tell their stories.
Keywords: authentic records, normative aesthetics, evading censorship

“Good conversations are part of all great acts. They are precursors, also their
satellites, and their heirs”, shares the writer-philosopher Tzvetan Stoyanov in his
essay On Good Conversations, written in 1959, but for the first time published
in 1978. The theatre programmes and the posters in the mentioned years during
the socialism in the People’s Republic of Bulgaria peculiar are “conversations”,
a token of the unrestricted creative spirit of artists as well. For them, culture is
“communion” namely, by the title of Stoyanov’s book Culture as Communion,
1 Dr Milena Mihaylova is is a Senior Asst. Prof at the Department of Theatre Studies, Institute of
Art Studies, BAS. Research Areas: theory, history of theatre, theatre criticism, new theatre practices
and documentary theatre. Author of a multitude of reviews on Bulgarian and foreign theatrical
productions, theoretical articles and interviews for Literaturen Vestnik weekly, Homo Ludens
j.l, Theatre j., etc. She is a member of the Union of Bulgarian Actors and IATC. E-mail: milenikos@
gmail.com
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a courageous inventing of the real meaning, despite the restrictions of the Socialist epoch. That is why, not by accident, Stoyanov is talkimes and posters are
authentic documents of their own time, so they are disclosing the pursuits of art
creators, who have a freedom-loving spirit, their ability to articulate the sufferings,
anxieties of reality through “Aesopian”, metaphorical language. Disclosing also
the manipulations of the Bulgarian Communist Party who even on the pages
of a theatre programme tried to “educate” and control the Bulgarian nation, to
belch its “truths”, communist ideas and messages time and again.
The Bulgarian poster-makers on their side, respectively painters/scenographers, mostly in the period at the end of the 1960s, in the 1970s and the 1980s
(before that they are dependent on the normative aesthetics of the Party), gradually transform in absolute co-authors of theatre directors and play-writers, of
the performance itself. The created of them images are rich in fantasy, brave
metaphors, associations, profound ideas and interpretations, whose aim is not
literally to repeat the director’s interpretation but to add their own message,
comments, interpretation of a specific play or a character. Namely, in the
achieving of such significant mastery, an intellectual provocation for all thinking people, multi-layered images-metaphors, elusive for the always being on
the alert Bulgarian Communist Party, the Bulgarian poster-makers skilfully
manage to avoid censorship.
Among the most notable auteurs poster-makers, who have worked during the 1960s, the 1970s and the 1980s, are Asen Stareyshinski, Liudmil Chehlarov, Ognian Funev, Dimitar Tasev. As Tasev says about the identity of the
poster: “The poster is very charming art, it resembles a bit of Jazz and Modern
ballet, impetuous and synthesized”2, i.e. interaction between the intellectual
gnome and artistic generalization, even subconsciously influencing the audience
and giving it reasons for thinking. As my very favourite image of Pinocchio, a
drawing, an impression of Tasev, which I remember from my childhood and
which became so memorable Pinocchio’s image/poster for the performance of
the theatre director Andrey Avramov Pinocchio (People’s Theatre for the Young,
1979). The poster-maker shows his original style in his Pinocchio – a laconic
and very meaningful image, reminding one of charming drawing indeed, with
vivid colours, delicately presented visual tale and good-hearted attitude towards
a lad, actually a wooden puppet, but with naughty blue eyes, a big smile and a
cartoon red heart on his chest, hanged up with a nail. Pinocchio, experiencing
many life tests, is dreaming of the moment when his heart will start beating…
and all these details truly live in Tasev’s poster.
A memorable image is also the image-metaphor of the Huge monument-bust
of Golemanov, shown with the face of the actor Georgi Kaloianchev, under him –
2 Interview with Dimitar Tasev. Available at: http://socmus.com/tasev_interview/. [accessed
14.08.2019]
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little stones, underpinning the “weight“/megalomania high above, and under
the stones… a small-sized man… This is a great and powerful image of the
man, aspiring to authority and “balancing” around this authority – at any price!

1. Pinocchio, 1979, director A. Avramov, poster-maker D. Tasev

The poster is the work of Liudmil Chehlarov – a stage version of Golemanov
by Stefan Tsanev, director Neycho Popov, Aleko Konstantinov Theatre of Satire,
1966. Asen Stareyshinski is also working on the play of St. L. Kostov Golemanov,
with a poster and a title page of a theatre programme, but for the performance
of Encho Halachev in the National Theatre “Ivan Vazov” in 1976 – 77. In this
case, the director is defining the excessive ambitions for authority as “unscrupulous aspiring of the mediocrity“. Stareyshinski is creating a profound visual
interpretation and emphatic image-metaphor, which is describing the absurd
behaviour and mentality of Golemanov (in the role, Stefan Getsov), plus it
is a serious comment of this terrible phenomenon – puffed-up man, wearing a black suit and bow tie, and his trousers, placed down as a carpet and as if
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2. Golemanov, 1966, director N. Popov,
poster-maker L. Chehlarov

3. Golemanov, 1976 – 77, director E. Halachev,
poster-maker A. Stareyshinski

“crawling” on massive stairs – and here it is again: the image of the aspiring to
authority fellow. In the theatre programme is available an obligatory statement
of Todor Jivkov, prime minister of the People’s Republic of Bulgaria, that is as
if talking only for the essence of the genre satire, and it seems he is not engaged
personally or particularly with the themes in the performance and real-life
problems of Bulgarians. Jivkov is just saying that satire “has always been and
it can’t be something different, but a sharp weapon, surgery knife in the hands
of the progressive and democratic world and our literature for cutting away
the rotten things in life”.
However, active civil and personal attitude rationalizes the production of the
director Andrey Avramov Archangels Don‘t Play Pinball by Dario Fo, written
in 1959 (People’s Theatre for the Young “Liudmila Jivkova”, 1982), which is
true for its theatre programme as well, auteur: Vyacheslav Parapanov. This artist-scenographer (working actively in theatre from the end of the 1970s, in the
1980s, 1990s and nowadays, too) is not relying on illustrative “reading” of the
plot of the play. Being a socially engaged artist, a real postmodern auteur he
is creating his own visual interpretation of the play/performance and of the
world, of reality itself, too. Fragmentary placed images and visual comments,
associations, comics-images as well, provoke the audience to think, to try to
261

“read” them independently. The laughter in the play and in the performance,
their sharp satire style is also generating thinking, as together with the theatre
programme they are an instrument for the disclosing of social and political
truths – the insanities of the bureaucracy, the serial government collapse, the
false, the indifferent reality, and the lack of humaneness. Parapanov is expanding these pieces of reality, as he is looking at the “wounds” of the world in the
time of writing of the play. The same world wherever its characters, but also
the artists that stage it, live in.
The auteur is putting an accent on the total absence of humanity, on the cruel
image of war, the war in Vietnam, called The American war (1955–1975). In the
theatre programme, he presents a collage, including photos of bloody battles, the
suffering and defenselessness in the eyes of a young Vietnamese woman with
burned skin, and next to the sad image of hers, we see a “patched up” image-advertisement of leather gloves, and image of the American cigarettes Marlboro.
The conclusions in this peculiar “directing” of images of Parapanov are a task
for each of us. In the socialist world, in which freedom of speech is restricted,
the images in the 1980s are free to “speak” indeed. D. Tasev is also sharing his
point of view for the performance Archangels Don‘t Play Pinball, composing
the poster for it – fragmented images-allegories, including the playful nature of

4. Archangels Don’t Play Pinball, 1982,
director A. Avramov, auteur of the theatre
programme V. Parapanov
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5. Archangels Don’t Play Pinball, 1982,
director A. Avramov , poster-maker D. Tasev

the performance, as well as the idea of life as a colourful, joyous, but actually
ominous “show”, in which ordinary people are like a “little man”, a marionette,  tossed up in a heartless and mean world.
Conversely to the freedom and life-giving flight of ideas of artists like Parapanov and Tasev, in the theatre programme of the performance of Mois Beniesh The Public prosecutor (National Theatre “Ivan Vazov”, 1965) the important
meaning is found in the use of bright red colours. It “sounds” like an imperative,
a hard norm, articulating the obligatory Party’s truth, which is not accepting
any objections. Georgi Djagarov presents his play in the programme, saying
that it is “a reflection of these feelings and thoughts, these good sides of our
Party and our society, which brought us to the victory of April’s plenum of the
Central Committee of the Bulgarian Communist Party and to the events that
happened after it”. After all this it becomes clear that the new big “truth-message”,
which the Party wants to tell the Bulgarians and even their subconsciousness,
is namely – distinguishing from the so-called Stalin’s cult of personality, but
again and again – accepting the leading role of the Party and the ideas of Lenin.
The same meaning has the published in the theatre programme extract from the
Bulgarian Communist Party’s report, presented during the VIII Congress of the
Party, which every single spectator of the performance “The Public Prosecutor”
reads, too. The imposed Party’s messages, published from all subordinated to
the Party newspapers, are everywhere… even in the theatre programme of The
Public Prosecutor.
Similar is the approach in the theatre programme for the performance Bay
Ganyo by Aleko Konstantinov – People’s theatre Krastyo Sarafov, 1958–1959, director Mois Beniesh. Here I’m again ascertaining myself in the essence of the
intentionally imposed from the Party “tactics” to take somebody else’s merits, to use the names of successful, famous, thinking people in order… as
if by accident… to make them their “co-workers”. It is the same with the
name of Aleko Konstantinov in the programme for Bay Ganyo, wherein a  text
by Dimitar Blagoev, presenting Aleko, says the following: “… his honest and
unselfish nature, his poetic, wonderful soul and his endowment, that had the
useful social aim to see the defects and the negative sides, to satirize them with
inimitable humour – most likely would at last bring him to the socialist ideal,
in which his poetic nature would be able to find the pure source  of  infinite
poetic inspiration.” The figure of Bay Ganyo is also used and interpreted for the
needs of the Party. In the theatre programme, he is described by Georgi Bakalov,
literature critic and follower of Marxism, as follows: “In villainy, deception, despoilment, violence, savagery, brigandage is born the Bulgarian bourgeoisie
after the liberation and Bay Ganyo is its representative.” That is how the Party
finds a way to assert itself and to declare its hatred towards its biggest enemy – the bourgeoisie, “the heroes of capitalism”.
The case is different with the theatre programme of the performance Hamlet
by W. Shakespeare, director Leon Daniel – “People’s Scene Theatre”, 1964–
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1965. The performance is criticized by the theatre critics, not approved by the
Bulgarian Communist Party, too, namely because of its free spirit and because
it is telling truths about the oppressed reality which Bulgarians live in. Leon
Daniel is disclosing his own truth of the responsible and socially engaged
Bulgarian through his essentially sharp social interpretation of the character
Hamlet. Through his doubts and sufferings, the director is talking also about
serious mistrust in the Bulgarian communist reality. Not by accident, in his
appeal towards the actors before the rehearsals of “Hamlet”, part of which is
published in the theatre programme, too, resembles as if the analysis of the
play’s plot only, but also saying much more, Daniel is secretly talking and
showing the real nature and mission of the contemporary Hamlet: “The miserable  young man, despite his wish, must become a Precursor. Through his
doubts and sufferings, through his intuitive insight and instinctive actions, and
at last through his death, he must collect the first social experience, through
which, after two centuries, will peal the prophecy: „We are haunted by a ghost,
the ghost of Communism…”. Moreover, it always has been like this. Society
is developing, despite man’s wishes, but the person armed with the experience
of his predecessors knows the mechanism of every new development, adjusts
to it and even begins to control it in some moment. Still, it is very hard for
the first ones who are looking at this mechanism and begin to ask themselves
questions. It is hard for them, as they are “first” indeed, but “the first” always
“get wounded with blood.”
Here it is how with one quote from the Communist Manifesto by Marx and
Engels – “We are haunted by a ghost, the ghost of Communism…” – Leon
Daniel refers in his statement to the terrible “mechanism” of the communist
reality in the People’s Republic of Bulgaria, not aiming to defend the communist
“truths” which is the purpose of Marx and Engels, but just the opposite. The
aim of Leon Daniel and his performance “Hamlet” is today’s man to talk to us
from the stage, today’s Hamlet, who is feeling unsatisfied in one oppressive
world and wants a change. “He was thinking for us, for us only! For you, my
youngest contemporary!”, says Leon Daniel and ends his address towards the
actors (towards every single spectator, too!) also with a quote, which sounds
painfully topical, disclosing his director’s interpretation, but as well the nature
of the communist period which must be ended:
O […] what a wounded name. Things standing thus unknown shall live
behind me […] And in this harsh world draw thy breath in pain
To tell my story.
[…] The rest is silence.
The poster/image in the theatre programme for the production of Hamlet,
created by Asen Stareyshinski – is also appealing for a struggle, as exactly
this is important… The ghost of Hamlet’s father is unappeasable, dressed in
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a black robe and a knight’s breastplate, as Hamlet is recognizing himself in
it, too, because namely it, the knight’s breastplate, is an action… a symbol
of braveness, a real way to get this so much wished change…
It is important that silence is not to be allowed in the Bulgarian reality
anymore. The performance Improvisation by Valeri Petrov and Radoy Ralin,
director Grisha Ostrovski (Aleko Konstantinov Theatre of Satire, 1962) is
fighting against it, too. Petrov and Ralin wrote the play together and the production generated sincere joy among the craving for free speech Bulgarians,
but it provoked pressure from the Bulgarian Communist Party and its leader Todor Jivkov, too. The theatre programme for the performance Improvisation
is full of witty and meaningful messages against the Bulgarian Communist
Party’s reality, which reveal irrefutable truths – in the performance and also
in the theatre programme. The theatre programme is an eloquent document,
showing exquisite and memorable “Aesopian” language, the sharpness of
which does not let people be unconcerned – nor the audience, nor the always
present in the theatre hall members of the Bulgarian Communist Party. Its
authors are giving instructions for “correct watching, perception, and digestion
of the performance” – reference to the always demanded by the Party “correct” attitude, “correct” thinking, etc. In the programme of Improvisation, the
spectators are appealed, again not by accident, with direct addressing towards
the Bulgarian Communist Party that is often disapproving, too:  “Spectators
have to take their seats on time. Leaving of the hall can happen during the
intermission only, unless at the time of an irrepressible fire. Excuses like the
one that the performance is not laughable etc., are not accepted. Laughable or
not, it presents today’s reality!”. Valeri Petrov and Radoy Ralin are aware of
the topical identity of the play/performance, as well as of the “inconvenient”
for some people truths. Exactly because of this, they insist that it is time we
all speak about the reality that we live in, all things to be presented with their
real names, even it is in a satirical form.  The restrictive nature of the Party
makes it important the authors of Improvisation to advise their spectators
with foreside, even though with irony, something else as well: “The department
is advising the spectators to look carefully who is sitting next to them and
then only to decide when, where and how to laugh.” And they continue with
further similar advice, again addressed to the Party, too: “In case some of the
actors skip their lines, it is asked that the spectators be indulgent. Lapses of
this kind happen as the theatre is working without a prompter because it is
basically against the dishonest gossips.” The gossips, always spreading libels
during communism in the People’s republic of Bulgaria – is clearly shown
as the “face” of the Bulgarian communist Party in the performance, too! The
habit of the displeased Party members to clatter, to make noise, when they
do not like something, is also included as part of the instructions towards the
audience in the programme of “Improvisation”: “We ask the spectators with
higher social status not to creak with their chairs during the performance,
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because actors, directors, bandsmen, authors, make-up artists, and technical
workers may easily lose composure, which can lead to disturbance in the
performance.” That is how one as if ordinary theatre programme is “screaming
out” lots of truths, directed to those who are familiar with the terrible context
of the historical period, considered in this article. The communist reality
that is restricting in many ways the theatre artists in the People’s republic of
Bulgaria, and there is no freedom of speech yet.
There is a chance for “good conversations” though, courageous, reasonable,
vital. Most of all during the time “from the late 1970s on”, as correctly states
the Bulgarian literary historian and theoretician Miglena Nikolchina, for
exactly this period “which happened to be the time of the first publication
of On Good Conversations, dialogism turned into increasingly deliberate
practice  that disregarded the demarcation line between public and private in
an effort to keep its distance from traditional practices and, simultaneously,
to differentiate itself from the linguistic monopoly of the state”3. Not by accident, Tzvetan Stoyanov defines as “good conversation” also “the conversation
of the oppressed and the tortured, above whom there weighs the shadow of a
gloomy tyranny and for whom would be dangerous to even dream together –
and yet, there is hope in each syllable they utter…”4. Hope and Significance,
which spectators discover in the theatre programmes and posters during the
socialist era in the People’s Republic of Bulgaria, too. And if they are significant ones, as “good conversations” indeed, so they “yet like good and wise
spirits, by the words of Stoyanov, enter inside us ourselves – their presence
secretly continues to have an impact over us, not in the memories only, but
in our every new step...”5 … Step by step… on the way to Freedom!
Literature Cited
Nikolchina, Miglena. Изгубените еднорози на революцията. Българските
интелекуалци през 1980-те и 1990-те години. Sofia, 2012, 28–29/Lost Unicorns of the Velvet Revolutions: Heterotopias of the Seminar, 1st ed. Imprint:
New York: Fordham University Press, 2013.
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prez 1980-te i 1990-te godini]. Sofia, 2012, 28–29 /Lost Unicorns of the Velvet Revolutions:
Heterotopias of the Seminar, 1st ed. Imprint: New York, 2013/.
4 Stoyanov, Tzvetan. За хубавите разговори [Za hubavite razgovori]. In: Културата като
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ТЕАТРАЛНИТЕ ПРОГРАМИ/ПЛАКАТИ
ПРЕЗ СОЦИАЛИЗМА СРЕЩУ ЗАМЯНАТА НА
АВТЕНТИЧНАТА ИСТИНА С„КОМУНИСТИЧЕСКАТА
ПРАВДА“ В НРБ
Милена Михайлова
Резюме: Театралните програми/плакати по време на социализма, както драматургията и спектаклите, са важен словесен и образен канал за общуване
със зрителите/народа – общуване от страна на творците, но и от страна на
Българската комунистическа партия. Те са автентични документи на своето
време и разкриват стремежите на творците, изпълнени със свободолюбив
дух, умението им да изговарят болките, тревогите на действителността чрез
„езопов“, метафоричен език. Разкриват и манипулациите на Българската
комунистическа партия, която дори и на страниците на театрална програма
се опитва да „възпитава“ и контролира българския народ, да бълва пак и
пак своите си „истини“, комунистическа идейност и послания. Българският
плакат и програми обаче, подчинени изцяло на нормативната естетика в
годините до премахване на култа към Сталин, от 60-те до 80-те години
избягват цензурата чрез мощния визуален език и забележителни авторски
интерпретации на режисьори и художници плакатисти като Леон Даниел,
Асен Старейшински и др. За разлика от театралните спектакли по време на
социализма, програмите/плакатите, дарени с „паметта“ на писаното слово и
образа, се запазват през години, пренесени и в XXI век, за да ни разкажат
още веднъж, чрез своята гледна точка за онзи противоречив период – без
да е проучено, анализирано и осмислено миналото, не може да продължим
напред. Търсенето на истината за „премълчаваното“ соцвреме, неизяснено
и днес, продължава...
Ключови думи: автентични документи, нормативна естетика, избягване
на цензурата

267

МОТИВИ • МОДЕЛИ • ЕСКИЗИ

IN LUBOMIR TENEV’S LABORATORY: HIS IDEAS OF
THE ROLE OF THEATRE CRITICISM
Ani Yaneva1

Institute of Art Studies, BAS

Abstract: This paper is an excerpt from a doctoral thesis on the role of personal
archives in the construction of historical art knowledge, based on the archives of
Lyubomir Tenev and Alexander Alexandrov. Man’s imagination is the best mirror
of man’s essence used not only when creating, but also when understanding an
artwork. In this process, one’s point of view and position leave their marks on
and endow an artwork with a soul. Critics are a mirror image of authors, tracing
the processes of materialisation of a work towards the idea in order to construct
their vision. In the period under consideration, critical thinking has outlined the
framework of and provided the guidelines for authors to make their works so that
to meet the expectations of the audiences and the requirements of the political
environment. This paper makes an attempt to present the creative processes in
theatre through the eyes of a critic.
Keywords: theatre, criticism, drama, archives

The famous theatrical critic, pedagogue and publicist Professor Lyubomir
Tenev bequeathed us a rich literary heritage – 522 publications, of which 19
monographs. Among them, Drama and Stage (1959), Drama and Reality (1961),
Actors and Roles (1966), Mask and Feather (1968) (1972), Conflicts and Time
(1972), Hamlet (1964, 1973), Selected Works in 2 Volumes (1975), “They in the
Space on Stage” (1978), Ports for Moments (1981) and others.
Professor of History of the Western European Theatre and Rector of the
National Academy of Theatre and Film Arts, Vice-Director of the Union of
Art Studies of the Bulgarian Academy of Sciences, President of the Union of
the Aesthets, he was highly valued and received many state awards. His literary and theatrical publications as well as criticism are positive and objective.
His publications on the art of theatre (writers, directors, actors) are part of a
creative laboratory. Without admitting to dogma, Lyubomir Tenev is sure that
art has the potential to reform in order to respond to human ideals and needs2.
1 Ani Yaneva is a PhD student at the Institute of Art Studies, BAS. She studied Cultural Studies
at the University of Sofia. Research areas: theory and history of arts.
2 Книга за професор Любомир Тенев. Съст. Димитър Цолов [Kniga za profesor Lyubomir
Tenev. Ed. Dimitar Tsolov]. Sofia, 2000, 8.
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Prof. Anna Topaldzhikova tells about Lyubomir Tenev’s personality and
his relationship with the theatre. She discusses how he stands out over the
average level of the intellectual circles. His strong influence on the theatrical
life and the indisputable authority for the actors and directors, the authors,
the stage designers and the audience. His in-depth analysis has always found
the essentials in everything, outlining trends and finding places that needed
improvement. Everybody trusted him and his opinion was sought and appreciated. For his work, she wrote: “The texts of Lyubomir Tenev, his books, the
extraordinary impact of his words burned down the meaningless postulates,
the embarrassing annoyance, the reduced flight of fantasy. He was above
all dialogical – he sought, provoked the meeting with the thoughts and the
feelings of the others. He enriched them, and enriched himself with them”3.
The Critic and the Archive
The theatre critic, historian and scholar, worked with archives and, in the
course of his work, also created archives. It is not by accident that Lyubomir
Tenev is a critic, who has created an archive, which is located in the Institute
of Art Studies. The imagination that man uses, not only when he creates but
also when he understands a work, is the most accurate mirror of its essence.
In this process his point of view and position leave their mark and give the
soul of the work. The critic is a mirror image of the author – he tracks the
processes of materializing the work to the idea in order to construct his vision.
During the period under review, critical thinking outlined the frameworks
and guidelines in which the author had to enter to create a work that met the
audience’s requirements and the political environment. In the report I will
try to present the creative process in the theatre through the eyes of the critic.
For this purpose, not only the publications of L. Tenev will be examined, but
also archival documents from his personal fund, stored in the Archives of the
Institute of Art Studies of BAS.
The resource of “information” is stored in “repositories”, which form the
so-called archive – “memory and the soul of the society”. Documents preserved
over the years in public and private archives are the most reliable source of
history, science, anthropology, genealogy, critical theory, culture, art, and so on.
The work with Lyubomir Tenev’s personal archive fund made me think
about various issues related to archives, theatre criticism, art history. How do
archives help to restore a past and preserve cultural memory? The interference
of the literary image or the object in art exists in many variations – from the
first collages to the quote and the various approaches to substitution. This
interference is dictated by the nature of the various resources of images, texts,
3 Topaldzhikova, Anna. Любомир Тенев – за личността на учителя [Lyubomir Tenev – za
lichnostta na uchitelya]. Аvailable at: http://homoludens.bg/articles/lubomir-tenev-za-lichnosttana-uchitelia/ [accessed 10.06.2019].
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or both, as with the use of clippings and pieces of newspapers and journals
in the collage.
According to Paul Ricœur, “Archives are a set, an organized body of
documents”4. This set of documents is usually collected by individuals and
institutions and reflects different events, artifacts, objects and subjects. The
collected documents subsequently provide a link to the past. Today, the
archive, whether public or private, has become the most important way of
collecting, preserving and restoring historical knowledge and memory. Thus,
the archive is a key place for research in spheres such as anthropology, critical theory, history, and especially contemporary art. In particular, it can be
said: “Archives are the documentary inventory of the institution that collects,
stores and provides”5.
Personal documents are important not only for the individualization of
human characters, the study of their social, moral, aesthetic, etc. views, of
their soul and way of thinking, but they can also be seen as a reflection of
public opinion and consciousness as a whole, the spiritual dimensions of one
or another historical time and its ethical color6.
Michel Foucault focuses on the “game” with archives and discourse practices, to the set of rules and conventions that provide strategic opportunities
for reflection of events, and again according to him, the way to get out is with
the help of archeology, which deals with discourses not as documents but as
monuments7. Between tradition and oblivion, the archive reveals the rules of
a practice that allow expressions to continue to exist and follow these rules
at the same time to change8.
In the live art of theatre enormous part of the contents of these archives
are created by the theatre critics. Lyubomir Tenev as a theatre critic was such
“producer” of future theatre archives.
The role of the critic, according to Roland Barthes, is to give a signifying
function, its purpose is not to discover the meaning of the work, but rather
4 Ricœur, Paul. Archives, Documents, Traces. In: Time and Narrative (Temps et Récit). 3 Vols.
Trans. Kathleen McLaughlin and David Pellauer. Chicago, 1988, 116.
5 Krastev, Lyubomir. Архивът и изкуството. Случаят на Болтански [Arhivat i izkustvoto.
Sluchayat na Boltanski]. Available at: http://www.kultura.bg/bg/article/view/22006#_ftn1 [accessed
10.06.2019].
6 Georgiev, Kancho. Личните документи в историкопознавателния процес [Lichnite
dokumenti v istorikopoznavatelniya proces]. Available at: http://kanchogeorgiev.blogspot.com/p/
blog-page_11.html [accessed 13.06.2019].
7 See Spassova-Dikova, Joanna. Концепцията за пресечните точки в съвременното историческо изследване на изкуствата [Koncepciyata za presechnite tochki v savremennoto
istorichesko izsledvane na izkustvata]. In: Преосмисляйки историята на изкуствата през ХХ
век [Preosmislyajki istoriyata na izkustvata prez XX vek]. Sofia, 2015, 23–47.
8 Foucault, Michel. Археология на знанието [Arheologia na znanieto]. Sofia, 1996, 149.
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the meaning of what he says about him9. He sees the criticism as a paraphrase,
and the critic, in order to be truthful, must be accurate and try to reproduce
in his own language, following some precise spiritual directing, the symbolic
conditions of the work; otherwise he cannot “respect” it. In criticism, exact
speech is only possible if the responsibility of the “interpreter” to the work is
identified with the responsibility of criticizing his own speech10.
Lyubomir Tenev and Theatre
Lyubomir Tenev says about theatre: “What is the theatre? Real-time art,
in which human images roam, in an acute conflict, perceived by hundreds
of people turned into an audience that “harasses” and delight and disappears
at the moment it touch you deeply. And it becomes a shocking memory and
myth”11. For him the theatre is a struggle for human justice that accompanies
the whole tragic history of mankind and is a social phenomenon because it
needs a constant audience to exist. Theatre is a dream12. Lyubomir Tenev’s
attention is directed to the stage, more precisely to that distance between it
and the auditorium. The theatre performance is a process involving not only
playwright, director, performer, artist and composer, but also the spectator
with his/her presence in the hall and his/her emotional reactions. So the critic
appears to be a more peculiar spectator13. It has to be outlined that from all
arts the theatre is most related to criticism, as far as a lot of the traces left
about theatreof the past could be found in the written texts. The activity and
responsibility of the theatrical critic has proved to be of historical importance,
because his/her texts might be used by the next generations to write the history
of theatre.
Here I would like specially to point out that Lyubomir Tenev as a theatre
critic does not respect the strictly established party rules and ideologies that
are so typical of the period of socialism. His criticism rather adheres to the
essence of theatrical art and follows more general conceptual and aesthetic
criteria and standards.
Lyubomir Tenev’s critical view is attracted by the relationship in the reverse order of spectator-performance-author. This is due not only to the real
dimension of time and space in the performance (the process of his sensory
perception – auditory, visual, emotional in complex simultaneity) but also to
the processes when the stage provokes in the soul of the contemporary spectator as a “continuation” of the perception, as an influence of the incomplete
9
10
11
12
13

Barthes, Roland. Въображението на знака [Vaobrazhenieto na znaka]. Sofia, 1991, 316.
Barthes. Въображението на знака, 320.
Книга за професор Любомир Тенев, 11.
Книга за професор Любомир Тенев, 12.
Книга за професор Любомир Тенев, 37.
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“subjective” for the spectator image imposed from the stage14. The theatre
performance concentrates in its body some distinct multi-layered language
perceptions – verbal forms (the dialogue-monological structure of the performance presupposes the existence of speech absolute, i.e. the utterance of
certainness, although there are some exceptions), gesture-mimic architectonics,
architectural conditionality (scenery), materialised imperative (costumes),
stylized typicality (make-up), musical score and lightening (externally stylized constructs), and last but not least, the presence of an audience. Ivaylo
Alexandrov writes that it is the audience that is this unique subject, who presents directly, experiencing the overall action in parallel with the performer
and the whole artistic team and presumably representing the most colossal
aggregate of the stage action. It is the audience that acts as a radical opponent,
coordinating the living communicative balance between the spectator and
the actor, this immediate breath, which maintains the psychological tension
in the theatre season and which overcomes the aggressive expansion of the
cinema, whatever phenomenon it is. We can safely say that everything in the
theatre is subordinated to the audience – from the cabinet creation of the verbal
material through the stage realization of the artifact to the critical position
towards it, and undoubtedly, the relationship between the creator (sender)
and the spectator (receiver) promotes the essence of the theatrical process15.
From Lyubomir Tenev’s Critical Works
In his article My Anxiety Lyubomir Tenev expresses his concern that theatrical criticism is usually satisfied with the assessment of the individual stage fact.
In his view, theatrical criticism must capture, express and theoretically develop
the whole process of theatre development with all its internal contradictions,
which actually gives the line of its progressive movement16. In another article,
he expresses the opinion on criticism as feedback and intellectual return of
the work among readers or spectators to the criteria and ideas of life. He sees
that the role of criticism is in measuring the ratios and the distance between
the broad objective reality and the smaller artistic reality, and believes that it
is true only when it is deeply realistic17.
According to Tenev, the critic should not write what everyone sees, but
excite the imagination of the audience and provoke her thinking, to make her
sympathetic to the individual artistic fact, even when the opinions of both
parties do not overlap completely.
14 Tenev, Lyubomir. Критически откровения [Kriticheski otkroveniya]. Sofia, 1985, 214.
15 Aleksandrov, Ivaylo. Архитектоника на театралността [Arhitektonika na teatralnostta].
Sofia, 2012, 27.
16 Tenev. Критически откровения, 120.
17 Tenev, Lyubomir. Осветени пространства. „Критика – становища и размисъл“ [Osveteni
prostranstva. “Kritika – stanovishta i razmisal”]. Sofia, 1985, 340.
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In an interview from September 1978, L. Tenev shares his concerns about
criticism in Bulgaria, and that criticism is largely reflective, although critics
are quite often involved in the preparation of theatrical performance18. They
does not seem always to be able to create the necessary public opinion. In
some countries, the word of criticism is a law, but it also depends on the person
himself, on his/her authority and on other things. L. Tenev rejects the belief
that theatre criticism is designed to mark every stage event and to praise this
or that. It should not serve anyone but to be independent19.
In his article Critique, Theatre, Polemics... Lyubomir Tenev makes a summary of criticism, the critics and their place in cultural processes. He perceives
criticism as an awareness of the objective processes in life and art, while at
the same time it is a self-awareness of the purely aesthetic processes, of the
degrees of perception and influence of the artistic fact. He argues that the
critic, “this is the reflectively reflected (from distance) thought, created by the
perception of the artistic fact and again returned to the reader or spectator”20.
In the same article he describes the task of the theatre critic and that he
can look at the play “through” the performance or the performance through
the play, having the opportunity to trace the “fight” between the idea of the
author and the director, to distinguish the two ideas and see them in their
dynamic interweaving in the performance. At the same time, he can analyze
two creative personalities, the playwright and the director, through a third
part – the actor. Further on, in the article he sees the theatre critic and his role
in judging diverse arts in their dialectical unity. The critic is obliged to express
in unity the ideological and stylistic richness that the theatrical performance
conceals, through his speech to overcome the divergence of thoughts and
images, encompassing the assessments, analyzes, synthesis, the refraction
of the artistic complexity of the performance through one or another of its
components (the director, the author or the actor)21.
According to Lyubomir Tenev, the theatrical critic examines a spectacle
whose artistic expression consists of many arts, in a lean organization. The
theatre performance is an “anti-literary” fact. It features acting, stage play,
18 Архив на ИИИзк – БАН, ф. „Л. Тенев“, а.е. 420. Труд, IX.1978, „Интервю с Л. Тенев – с
поглед към VI Преглед на българската драма и театър“ [Arhiv na IIIzk – BAN, F. “L. Tenev”,
a.e. 420, Trud, IX. 1978 “Intervju s L. Tenev – s pogled kam VI Pregled na balgarskata drama
i teatar”].
19 Архив на ИИИзк – БАН, ф. „Л. Тенев“, а.е. 424, Септември, 1979, № 7, Любомир Тенев
„Критиката е преди всичко любов и грижа“ [Arhiv na IIIzk – BAN, F. “L. Tenev”, a.e. 424,
Septemvri, 1979, № 7, Lyubomir Tenev “Kritikata e predi vsichko lyubov i grizha”].
20 Архив на ИИИзк – БАН, ф. „Л. Тенев“, а.е. 420, Народна култура, 1971, № 17, „Критика,
театър, полемики…“ [Arhiv na IIIzk – BAN, F. “L. Tenev“, a.e. 420. Narodna kultura, 1971, №
17, “Kritika, teatar, polemiki…”].
21 Архив на ИИИзк – БАН, ф. „Л. Тенев“, а.е. 420, Народна култура, 1971, № 17, „Критика,
театър…“
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directing, painting, music, sculpture, lighting. The means of expression of the
performance are not literary but anti-literary. The theatre critic has to judge these
stylistically organized anti-literary performances with their own means – the
written speech, which is a literary tool. In theatrical critical reviews contrast,
plastic vision, material perception, captured moment, the emotional memory
of criticism, the real course of time, the sense of space, the tangible reality and
the expression of dramatic tension play a big role. And all this organized in
a plastic thought, in a physical three dimension, in a disappeared image. The
word of criticism here both opposes and seeks the exact literary expression
of “anti-literary arts” in their quest to express their nature. So, I think, the
theatre critic has his own language, “contrasting” with the language of the
literary critic. The very literature in the drama, in the performance becomes
a stage word, which is already something different as artistic, and often also
meaningful. The theatre itself is different from the literature. It is necessary
“literature” of another nature in the theatrical critique22.
The critic Lyubomir Tenev not only reveals his criticisms about the internal laboratory processes of theatrical critique of his time, but also offers a
program about the tasks and the role of criticism for the future development
of the theatre.

1. The founders of the State Higher School of Theater, 1948 (Lyubomir Tenev – third standing from
left to the right)

22 Tenev. Осветени пространства, 348.

274

2,3,4. Notes by Lyubomir Tenev from a notebook
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5. Portrait of Prof. Lyubomir Tenev by Hristo Stefanov
(Second exhibition review of the UBA district groups)

6,7. Quatrain Funny poems by Lyubomir Tenev
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В ЛАБОРАТОРИЯТА НА ТЕАТРАЛНИЯ КРИТИК.
ЛЮБОМИР ТЕНЕВ И ИДЕИТЕ МУ ЗА РОЛЯТА
НА ТЕАТРАЛНАТА КРИТИКА
Ани Янева
Резюме: Предложената презентация е част от дисертационен труд на тема
„Ролята на личните архивни фондове в конструирането на историческото арт
познание (върху материали от архивите на Любомир Тенев и Александър
Александров)“. Въображението, което използва човек, не само когато създава,
но и когато разбира една творба, е най-точното огледало на същността му.
В този процес неговата гледна точка и позиция оставят своя отпечатък и
придават душа на произведението. Критикът е огледален образ на автора –
той проследява процесите от материализацията на творбата към идеята, за
да конструира виждането си. В разглеждания период критическото мислене
е очертавало рамките и насоките, в които авторът е трябвало да влезе, за
да създаде произведение, което отговаря на изискванията на публиката и
политическата обстановка. В текста e направен опит да се представи творческият процес в театъра през очите на критика.
Ключови думи: театър, критика, драматургия, архивни фондове
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КОГАТО КУКЛИТЕ ТАНЦУВАТ
(ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЕСКИЗИ КЪМ ВРЪЗКАТА
МЕЖДУ АНИМАЦИЯ – ТАНЦ – ТЯЛО)
Андроника Мàртонова1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: Моделът на танцуващата кукла и мотивът за артиста като марионетка са интрепретирани както в теоретичните разработки на Хайнрих фон
Клайст, Гордън Крейг, така и в някои от концептите на модернизма. През 1906
г. един екстравагантен балетист и хореограф на характерни танци пренася
някои свои идеи и постановки от сценичните изкуства върху практиките на
ранното кино: става дума за Александър Ширяев и неговите невероятни скици,
показващи детайлни фази на движенията и пионерски балетни анимационни
филми от началото на ХХ в. Кои са пресечните точки между анимация, модерни танцови практики и куклен театър? Как различните изкуства и култури
гледат на танцуващата кукла по оста Запад-Изток? Чие тяло е по-добро:
човешкото като кукла, или кукленото като човек. Къде сценичната изразност
на танцът е по-впечатляваща: на сцената или на снимачната площадка?
Ключови думи: куклена анимация, танц, марионетен театър, кукла, модернизъм, кино, естетика

За да спасим театъра, първо трябва да го разрушим,
а всички актьори и актриси да ги тръшне чума.
Те тровят въздуха и правят изкуството невъзможно.
Елеонора Дузе2

Настоящият текст е кратък интердисциплинарен експеримент, опитващ се да щрихира връзката между танца, анимационното кино и тялото.
Вдъхновението за него дойде от спектакъла на Марионетния театър
„Линдау“3 „Лебедово езеро“ (куклен балет), представен на Моцартовите
1 Assoc. Prof. PhD Andronika Màrtonova is a film critic, researcher and university educator at the
Institute of Art Studies, BAS, where she holds the position of Head of the Department of Screen Arts.
She is also a visiting lecturer at NATFA, Sofia and the University of Sofia. Research areas: Asian
cinema. E-mail: andronika.martonova@gmail.com.
2 Цит по. Craig, Gordon. Избрани произведения [Izbrani proizvedeniya]. Sofia, 1987, 71.
3 Немският куклен оперен театър е създаден през 2000 г. от Бернхард Лайсмюлер, който е
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празници през юли 2018 г. в Правец. Изящната постановка по музика на
Чайковски до голяма степен се опира на класическата хореография на
Мариус Петипа, адаптирана за кукления спектакъл от Юта Мер. Макар
и съобразен с възможностите и лимита на марионетните конструкции
(изключително модални в своето танцувално битие), танцът им по никакъв
начин не оставя усещане за липса на автентично балетно преживяване.
Съчетаването на класически балет4 с куклен театър не е нещо ново, но
е огромно предизвикателство пред артистите и може би затова рядко се
осъществява.

1. Асемблирани кукли – четворка лебеди из постановката „Лебедово езеро“ на Марионетен
театър „Линдау“. Снимка: А. Мартонова
Assembled stage’s dolls – four swans from the Swan Lake production by Lindauer Marionettenoper
im Stadttheater. Photo: A. Martonova

балетист. Репертоарът на трупата включва 8 опери, 2 оперети и един балет. Общият брой на
марионетките е 450, като около 100 са за „Лебедово езеро“. Подготовката на марионетния
балет отнема две години и половина. Всеки главен персонаж има няколко куклени варианта, съобразени с танцовите му изпълнения. Някои от куклите – като прочутата четворка
лебеди – са обединени в единна, сложна конструкция. Кукловодите на постановката са 10.
4 Вж. Yaneva, Aneliya. Хореографски подходи и жанрови преобразявания в балети от класическия репертоар. [Horeografski podhodi i zhanrovi preobrazyavaniya v baleti ot klasicheskiya
repertoar]. Sofia, 2009.
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Другото вдъхновение за теоретичния ми ескиз идва от запознаването
с творчеството на големия танцьор и хореограф Александър Ширяев
(1867–1941), работил съвместно с Петипа в Мариинския театър5. През
1904 г. Ширяев заснема поредици от документални танцови етюди. Увлечен от възможностите на киното, той започва да експериментира с трик
снимки и пиксилация. Ширяев има уникална визуална памет и е известен
в балетните среди с навика да прави свръхподробни рисунки (по фази
на движението, точно като хореографски сториборд) при подготовката
на нови партии.

2. Рисунки на Ширяев с фази на танцови движения
Shiryaev’s drawings with phases of dance moves

Така започват и опитите му с рисувана анимация на хартиени ленти
с ширина 45 мм. Тези анимации са запазили например хореография на
Петипа, изпълнявана от Ширяев – като „Танцът с обръч на шута“ от
„Лешникотрошачката“. Той е смятан за изгубен и днес не съществува
в сценичната практика. Благодарение на кино експериментите на Ши5 Mazur, Nataliya. Виктор Бочаров: Забава была впечатляющей [Viktor Bocharov: Zabava
byla vpechatlyayushchey]. – Киноведческие записки [Kinovedcheskie zapiski], 2004, № 67.
Available at: http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/34/ [accessed 22.06.2019]; Robinson,
David. Alexander Shiryaev: Dance to Film. – Film History, 2009, Vol. 21, № 4, 301–310.
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ряев, и най-вече на куклената анимация, днес може да се разбере как
са изглеждали някои вариации и характерни танци от класическите
постановки. Друг запазен визуален материал няма. Ширяев снима на 35
мм и 17,5 мм лента. През 1906 г. – три години преди смятания за пионер
на руската анимация Старевич, Ширяев създава и първата си куклена
анимация – хореографско соло с балерина и топка, а през 1909 г. прави
12-минутен филм „Шегата на Арлекин“, уникален и днес с постановъчната си сложност куклен балет6 (в 5 акта, с интертитри). Декорът също е
извънредно модален – сцената се върти в три пространствени измерения,
за да подсили драматично-вълшебния ефект.
Куклите с височина 20–25 см са изработени от Ширяев, първоначално от папиемаше с медено телени стави за максимална подвижност, а
по-късно са заменени с модифицирани театрални марионетки7. Няма да
е пресилено, ако кажем, че Ширяев е бил гений: с рисунки и чрез кукли
много точно предава всички движения от класическата балетна техника,
включително и палцова. В „Пиеро – художници“ той дори смесва куклена
и рисувана анимация.

3. Кадър от кукления анимационен филм-балет на Ширяев „Пиеро – художници“, около 1907
A frame from the Shiryaev’s puppet-ballet animation film Pierrots – artists, cа. 1907

6 Първият руски филм-балет „Музикален момент“ (1913) е на Яков Протазанов.
7 Смята се, че след заснемането на филмите Ширяев е подарявал куклите. Филмите му
никога не са имали публична премиера. Били показвани в дома му като част от педагогическата му работа.
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Специфичният рисунък на танца
и индивидуалните особености на
„балетистите“ са предадени в детайли така, само както хореограф
и танцьор може да го пресъздаде.
Ададжио, пируети, батмани, фуете, сложни поддръжки в па де дьо,
па де троа, малко и голямо алегро,
позиции на ръцете и краката... Съвършенството на неговите куклени
дивертисменти изтрива на екрана
границата между живо и неживо.
Камерата е статична, поставена пред
декора – оперен театър със завеса,
сцена, осветлени... Куклите са гъвкави, грациозни, танцувални, пластични, естествени... Костюмите са
богати – „балерините“ са с по-дълги
пачки, тип „Коломбина“, а „балетистите” са в костюмите на Пиеро,
Арлекин, Скарамуш... Анимираният
танц е завладяващ и зрелищен, повлиян от комедия дел арте. Обемната
му куклена анимация може да се
види в документалния филм „За4. Александър Ширяев в костюм на Арлекин
Alexander Shiryaev in Harlequin’s costume
късняла премиера“ (2003) на Виктор
Бочаров.
Още през 1810 г. Хайнрих фон Клайст е привлечен от танцуващата
кукла. В текста си „За марионетния театър“8 той говори за замяната на
балетния актьор от марионетката, така текстът става основа и предвестник
на теорията за супермарионетката на Е. Г. Крейг9. „Ако кукловодът вложи
душата си в танца на куклата, както отбелязва Клайст, това означава, че
той изначално познава танца“10.
Клайст разговаря с премиер-балетиста Джамбатиста Кеки за куклено
представление с грациозно танцуващи марионетки. „Куклите имат пре8 Kleist, Heinrich von. За марионетния театър [Za marionetniya teatar] – LiterNet, 2015, № 8
(189). Available at: https://liternet.bg/publish27/hainrih-fon-klaist/za-marionetnia-teatyr.htm#16
[accessed 08.08.2018].
9 „Актьорът и свръхмарионетката“. Вж. Craig. Избрани произведения, 58–79.
10 Vladova, Elena. Минало, което ни свързва с настоящето. Хайнрих фон Клайст – едно
вестникарско есе. [Minalo, koeto ni svarzva s nastoyashteto. Heinrich von Kleist – edno
vestnikarsko ese]. – Art Studies Quarterly, 2003, № 4, 54–55.
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5. Куклени персонажи от марионетния
балет „Лебедово езеро“, показан на
Моцартовите празници в Правец,
България, 2018. Снимка: А. Мартонова
Puppet characters from the marionette ballet
Swan Lake, shown at the
Mozart Festival Pravets, Bulgaria, July 2018.
Photo: A. Martonova

6. „Дух“ (ориг. 鬼 /oni), 1972, Япония, реж.
Кихачиро Кавамото
The Demon (orig. 鬼 /oni), 1972, Japan, dir.
Kihachiro Kawamoto

димството, че са безтегловни. Те не
познават инертността на материята,
това качество, най-много убягващо на
танца, защото силата, която ги издига
във въздуха, е по-голяма от тази, която ги застопорява на земята. Куклите
имат нужда от пода единствено, за да
го докоснат леко, и както при елфите, тази моментна пречка да придаде
нови сили на крайниците им. Ние се
нуждаем от пода, за да си отдъхнем
и за да се съвземем от положените
усилия. Това очевидно не е част от
танца и ние се опитваме да прикрием
този факт, доколкото можем“11.
Всички култури имат танцуващи
кукли, но в началото на ХХ век със
запознаването с азиатските перформативни традиции Западът е силно
привлечен от тях. Гордън Крейг е впечатлен от кукления театър на Индия,
Китай и Индонезия, но най-силно го
интересува японският „Бунраку“12.
Наблюденията му върху Изтока
(подобно на Антонен Арто13 по-късно) повлияват върху възгледите
му за концептите артист, тяло и
пространство. „Трябва да си избием от главите мисълта, че можем да
използваме човешката форма като
инструмент на това, което наричаме
Движение“, пише Крейг14.

11 Kleist. За марионетния театър.
12 Вж. Craig, Gordon. Puppets in Japan. Some Notes by a Japanese. – The Mask, January
1914, Vol. 6, № 3, 218;
През втората половина на ХХ век големият майстор на японската куклена анимация Кихачиро Кавамото в своите филми ще предаде съвършено танца на куклите от театралните
традиции на живото актьорско изпълнение в Но, Кабуки, Кьоген, с елементи от Бунраку.
Вж. Munroe Hotes, Catherine. The Demon (鬼, 1972). – Nishikata Film Review, 2011. Available
at: https://www.nishikata-eiga.com/2011/09/demon-1972.html [accessed 08.08.2018].
13 Аrtaud, Аntonin. Театърът и неговият двойник [Teatarat i negovit dvoynik]. Sofia, 1985.
14 Craig. Избрани произведения, 55.
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Куклата е първичен модел, архетип за актьори15 и танцьори16, художници17 и писатели
в епохата на модернизма18. Свръхмарионетката на Крейг е естетически концентрат, в
който се поместват множество традиции,
взаимоотношения, понятия и концепти. „Актьорът трябва да си отиде и на негово място
да застане неодушевена фигура – можем да
я наречем Свръхмарионетка, докато тя не си
спечели по-хубаво име. […] Тогава вече няма
да бъдем в жестокия плен на емоционалните
изблици на слабостта, наблюдавани всяка
вечер в театъра и пораждащи у зрителя същите слабости, които показват. Не бива да
се задоволяваме с куклата, а трябва да преоткрием тези образи и да създадем свръхмарионетката. Неин идеал няма да бъдат плътта 7. Мичио Ито в „Пицикато –
и кръвта, а тялото, изпаднало в транс – тя театър на сенките“, 1916
ще се стреми да бъде красива като смъртта, Michio Ito in Shadow Dance
а в същото време ще излъчва жизненост“19. (Pizzicati), 1916
15 Например системата биомеханика на Всеволод Мейерхолд.
16 Теоретичните концепции на Крейг великолепно се включват в практиката на реформатора на модерния танц Мичио Ито (1892–1961). Тя е синтез между традиционния японски
танц и класическия западен балет. В соло хореографията „Пицикато – театър на сенките“
(1916) Ито съчетава евритмиката на Делкроз, куклената постановка на тялото и елементи
от Бунраку, като всъщност претворява концепта за свръхмарионетката на Крейг. Забележителен е бил и иновативният светлинен дизайн на Ито, който е използвал екран (12 х
38 м) на сцената, за да визуализира чрез цветни прожектори сянката на изпълнителя. (Вж.
Preston, Carrie J. Learning to Kneel. Noh, Modernism, and Journeys in Teaching. Columbia,
2016, 123). За развитието на екпериментите с екрана, сцена и танц вж. и Astrukov, Iosif.
Екран и сцена – ранни опити и анализи [Ekran i stsena – ranni opiti i analizi.] – Art Studies
Quarterly, 2017, № 2, 29–36.
17 Например „Триадичен балет“ на Оскар Шлемер (1922), както и „Механизираният
ексцентрик“ на Ласло Мохоли-Над. През 20-те години на ХХ век Алексей Сидоров, Александър Ларионов и Василий Кандински настояват движението на тялото да се изучава
най-вече посредством хореологията и кинемологията. Вж.: Sirotkina, Irina. Кинемология,
или наука о движении. Забытый проект ГАХН [Kinemologiia, ili nauka o dvizhenii. Zabytyi
proekt GAKhN.] – Apparatus. Film, Media and Digital Cultures in Central and Eastern Europe,
2017, № 5. Available at: http://www.apparatusjournal.net/index.php/apparatus/article/view/81/127
[accessed 08.08.2018].
18 Българският литературен модернизъм също се вълнува от куклата, вж. Stoyanova,
Nadezhda. Кукли и социални маски [Kukli i sotsialni maski]. Available at: https://bglitertech.
com/marionettes-and-social-masks/ [accessed 10.08.2018].
19 Craig. Избрани произведения, 72–74.
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Танцуващите кукли са донякъде имагинерни танцьори, които
„оживяват“ благодарение на кукловодите20. „Куклата е толкова жива,
колкото и самият актьор. Нейното
оживяване става по асоциативен път
чрез декодиране на знака на живота.
Зрителят приема, че тя е жива, защото всички около нея я възприемат
като такава“21. Концептуалността на
куклата, според Джина Павлова, ѝ
дава възможност да носи идеята за
живот, без значение дали говорим
за театрална, или за медийна кукла
(такава, каквато е в анимационното
кино например). Анимизацията на
фигурата се проявява в нестихваща игра на условност и знаковост,
и най-вече чрез притежанието на
уникално свойство – кукленост
(puppetical): „Давайки душа на без8. Кихачиро Кавамото на Международния
душното, осъзнавайки неговата безанимационен фестивал в Отава заедно с
душност, е проява на кукленост“22.
куклата си – главен персонаж от филма
Поставяйки движещата се кукму „Книга на мъртвите“ (Shisha no Sho),
Япония, 2006
ла в центъра на художествената
Kihachiro Kawamoto at the Ottawa Internaпроблематика, Юрий Лотман23 акtional Animation Festival, sitting next to the
центира върху метафоричната ѝ
puppet of the main character from his film
функция. Куклата става по-малко
The Book of the Dead (Shisha no Sho),
Japan, 2006
кукла и повече човек, но пък съпоставката ѝ с живо същество увеличава мъртвостта ѝ. Танцовото изкуство и кинематографът се борят
именно срещу тази амбивалентност на вътрешния конфликт, заложен
фундаментално в куклата. И Александър Ширяев отлично се справя с
това. Обединяването на танц и кино усилва именно кукленността в сравнение с рампата на театъра. Кинематографичният език подсилва идеята
20 Вж. и Savinova-Semova, Anastasiya. За пластическата култура на актьора в кукления
театър [Za plasticheskata kultura na aktyora v kukleniya teatar]. Sofia, 2010.
21 Pavlova, Dzhina. Естетически проекции на театралната кукла [Esteticheski proektsii na
teatralnata kukla]. Sofia, 2015, 31.
22 Pavlova. Естетически проекции на театралната кукла, 90–92.
23 Вж. Lotman, Yuri. Куклы в системе культуры [Kukly v sisteme kultury]. Available at:
http://ec-dejavu.ru/d/Doll.html [accessed 10.08.2018].
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9. „Триадичен балет“ (Das Triadische Ballett), 1922, Германия, композитор Пол Хиндемит,
постановка Оскар Шлемер
Triadic Ballet ( Das Triadische Ballett), 1922, Germany, comp. Paul Hindemith, dir. Oskar Schlemmer

за анимирана перфектност на иначе мъртвия куклен материал – това е
фотогенията на танцуващата кукла.
Невелина Попова подчертава, че „и анимацията, и кукленият театър
са изкуства на пластиката“24, боравещи със синтеза на драматургичното и изобразителното. Гради се „визуален сюжет от присъствия, образ
по образ...“25. Танцовото изкуство, което също е пластическо, но от друг
ранг, се гради визуално посредством жеста. При обемната куклена анимация на Ширяев пластичният изказ е всъщност умножен по три. В танца пространството се овладява посредством движението и рисунъка на
телесното: изразителност на ръцете, шаг и бързина на краката, експресивност на скока, симетричност в идеалната ос на пируета и т.н.
Според Александър Астрюк в киното камерата е писалката. В обемната
анимация писалката е куклата и сътворяващият я материал. А в танца
писалката е тялото26. Какво и как ще бъде написано, зависи от хореограф
постановчика, който осмисля на сцената драматургичния символизъм
24 Popova, Nevelina. Паралели между кукления театър и анимационното кино – сюжети
и пластическо изразяване [Paraleli mezhdu kukleniya teatar i animatsionnoto kino – syuzheti
i plastichesko izrazyavane.] – Art Studies Quarterly, 2012, № 3, 64.
25 Popova. Паралели между кукления театър и анимационното кино.
26 Филмовата реалност също повлиява, подсилва и променя танца, вж. Astrukov, Iosif.
VideoDance. Sofia, 2015.
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и графиката на тялото. Текстът е
безсловесен – разказът, воден от
телесния АЗ в динамика, разчита
на особен тип миметична условност. Танцът и анимацията имат
много важна допирна точка: и двете по свой начин успяват да сбият
„в наситено-ефективен разказ това,
което игралното кино би разтегнало в дълга описателна история“27.
При Ширяев образите се ваят от
илюзорната телесна безпределност
(човешка или куклена), съпротивляваща се на гравитацията и търсеща сливане с музикално-ритмичната текстура.
Парадоксално е, но движената
от човека кукла надскача неговите
несъвършенства. Нещо повече –
куклата може да се трансформира в
човек, и/или човекът да става кукла28. Чрез метаморфозите на формите в анимацията този парадокс
изпъква още по-ярко на екрана.
10. Мичио Ито, заснет от Никълъс Мърей
Когато куклите, преродени на
през 1921 г. © Nickolas Muray Photo Archives
екрана
от анимационното кино,
Michio Ito, portrait by Nickolas Muray, 1921.
© Nickolas Muray Photo Archives
започват да танцуват, синтезът на
условностите29 (на театъра, танца,
киното) се разширява. Може би достига и своя връх в стремежа си да
бъде опозиция на действителността. Може би тази игра на синкретичност
особено силно е привличала както Ширяев, така и другите реформатори
на танца и театъра.
27 Marinchevska, Nadezhda. Шекспир в анимационен пунктир [Shakespeare v animatsionen
punktir] – Art Studies Quarterly, 2014, № 2, 31.
28 Съвременни примери от игралното кино: „Кукли“ на Такеши Китано и „Надуваема
кукла“ на Хирокадзу Корееда. Вж. и Martonova, Andronika. Червеният сън на куклите
[Cherveniyat san na kuklite]. In: First National Conference on Japanese Studies. Sofia, 2003,
10–17; както и Martonova, Andronika. (Не)приличният Ерос в японската визуална култура
(шунга, хентай, анимация, кино) [(Ne)prilichniyat Eros v yaponskata vizualna kultura (shunga,
hentay, animatsiya, kino).] – Art Studies Quarterly, 2015, № 1, 7–15.
29 Вж. Popova, Nevelina. Условността в анимацията като драматургичен проблем
[Uslovnostta v animatsiyata kato dramaturgichen problem]. – Кино [Kino], 2003, № 6, 43–45.
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WHEN PUPPETS DANCE (INTERDISCIPLINARY
SCETCHES ОF THE ANIMATION-DANCE-BODY
RELATIONSHIP)
Andronika Màrtonova
Summary: The model of the puppet dance and the motif of the artist as a marionette were theoretically interpreted in works on Heinrich von Kleist, Gordon
Craig, as well as in some concepts of modernism. In 1906, an extravagant ballet
dancer and choreographer translated some of his ideas and stage productions into
the practices of the early film: Alexander Shiryaev made remarkable sketches and
animated films in the early twentieth century. Where are the cross points between
animation, modern dance practices and puppet theatre? Whose body dances better:
the human imitating a puppet, or that of a puppet imitating a human being? And
where: on the stage or on a film set?
Keywords: stop motion animation, puppetry, dance, marionette theatre, modernism, cinema, aesthetics
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МОТИВИ • МОДЕЛИ • ЕСКИЗИ

ОТ РИСУНКАТА ДО АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ.
РАЗВИТИЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО В ПРОЦЕСА
НА РАБОТА ВЪРХУ АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ
„ГРОЗНА ПРИКАЗКА“
Радостина Нейкова1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: Текстът изследва развитието на идеята и изображението от първоначалните рисунки, направени за един анимационен филм, до финалната
му, екранна визия, вече „облечена“ в различен материал като плат, шевица и
бродерия.
Ключови думи: Анимация, рисунка, анимационно изображение, нетрадиционни анимационни техники, нетрадиционни анимационни материали

Изобилието от анимационни техники е голямо – като се започне от приеманите за класически: рисунка върху хартия; плакова анимация; изрезкова
техника; обемни техники (пластилин, кукла, пиксилация, компютърна 3D
анимация, симулиран реализъм и др.), премине се през по-виталната рисунка върху лента и се стигне до импровизационните техники: живопис под
камера, пясъчна анимация и иглен екран. Сред тези повече или по-малко
познати техники попадат и нетрадиционни техники като шити изрезки от
плат и ръчно анимирана бродерия. Ще спра вниманието си върху различни
аспекти на тяхната специфика.
Разглеждането на отношението материал – изображение е от първостепенно значение за анализа на технологиите в анимационното кино.
„Изображенията представляват първото средство, с което човекът си е
послужил, за да предаде своята мисъл. Изображението е универсален
символ и едно изображение, което се движи, е универсален език“2, пише
американският режисьор Дейвид У. Грифит.
1 Dr Radostina Neykova is an Associate Professor, Scientific Secretary at the Institute of Art
Studies, BAS. Research areas: animation and children's film. Author of the books: Contemporary
Children Cinema (2016), Comics on the Contemporary Screen (2009). Award-winning director of
animated films. E-mail: radostneykova@gmail.com
2 Griffith, David W. Кино-чудо на съвременната фотография [Kino-chudo na savremennata
fotografia]. In: Из история на филмовата мисъл. Част І [Iz istoriya na filmovata missal. Chast
1]. Sofia, 1986, 74.
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Специфичността на анимационното изображение е в самата рисунка
(или кукла, обем...). „Лаконична ще бъде онази рисунка, която за минимум
време носи на зрителя максимум пълна и точна художествена информация, активизира неговото съзнание в определена от идеала на художника
посока“, размишлява Тодор Динов в статията си „Още веднъж за типажа
в рисувания филм“3. А за да прерасне в образ, изображението „трябва да
се доведе до онази степен, когато става абстракция, т.е. средство, което
позволява на човек да разбере онова, което се крие зад него. Както е при
литературата, която въздейства посредством съвършено абстрактни звуци
и думи“4. Цялото изображение трябва да се изгради в един дух, от всяка
негова частица да прозира една и съща предистория, едно и също доразвитие.
Настоящият текст разглежда развитието на изображението от първоначалните рисунки, направени за един анимационен филм, до екранната
му визия, „облечена“ в различен материал – плат, шевица и бродерия. В
анимационното кино всеки предмет и всяка рисунка могат да се деформират
и да се движат на екрана според желанието на автора. В анимацията преобразяването на екранния образ е не само форма за динамично съществуване,
но и форма на художествено осмисляне на света. Оформяйки отделните
части на лицето и тялото, художникът ги обединява в нова композиция,
средство за разкриване на вътрешната същност на героя. „Аз не рисувам
човеци – пише Илия Бешков в своите есета, – а чрез рисунката правя човеци“5. Изображението вече не е копие на реалността. То изгражда авторовата
„действителност“, защото представлява одушевяване на образите.
В ранните си бележки върху живописта и пропорциите Албрехт Дюрер
твърди, че само красивото е достойно за художествено изображение. По-късните размисли в „Четири книги за пропорциите“ свидетелстват за еволюцията му към едно по-широко схващане за предмета и задачите на изкуството.
В книгите си за условността и естетиката на художествения образ Иван
Джаджев разглежда понятията реалност, материал и изображение. Той
осмисля света на изкуството, в който „художественият образ-произведение
е такава реалност, в която е въплътено определено духовно съдържание“6.
В анимацията условността на изображението е по-специфична от тази на
натурното кино. За да внуши, че една отворена книга с две свещи отпред
представлява храм, в който се стичат богомолци, обикновени бобени зърна („Боб филм“, реж. Ото Фоки), или че една консервена кутия изпитва
3 Dinov, Todor. Още веднъж за типажа в рисувания филм. Проблеми на анимационния
филм [Oshte vednazh za tipazha v risuvaniya film. Problemi na animatsionniya film] – Art
Quarterly, 1979, № 3, 3.
4 Stoyanovich, Ivan. Драматургия на „oживялата“ рисунка [Dramaturgia na ozhivyalata
risunka]. – Пламък [Plamak], 1986, № 5, 147.
5 Beshkov, Ilia. Словото [Slovoto]. Varna, 1981, 132.
6 Dzhadzhev, Ivan. Художествената условност [Hudozhestvenata uslovnost]. Sofia, 1972, 9.
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човешки емоции („Консервфилм“, реж. Златин Радев), на художника е
нужна огромна увереност в силата на изобразителната му илюзия. „Следователно художественият образ се различава от обекта на изображение
по това, че е обогатен с идеала на художника. Той вече съдържа в себе си
като съществен компонент авторовата оценка на обекта на изображението.
Освен това, освен наличието на субективен компонент в съдържанието на
художествения образ, той е отражение на действителността, а не самата
действителност“7. За анимацията е характерно, че дори изборът на материал
за изграждане на този образ е носител на авторовото виждане8.
Съществуват различни подходи към проблема за специфичността на
материала за създаване на изображението. Някои източници осмислят
действителността като главен изходен материал за създаването му, като се
разчита на предкадровата реалност. Докато за създаване на изображението
в анимационния филм е нужно най-вече въображение. А за материал може
да се използва бял лист хартия, мастилена капка, обикновена писалка, а
защо не и натурна човешка ръка.
В статията „Времето на изображението дойде!“ Абел Ганс споделя
прозрения за знаковия характер на киноизображението. Той описва въздействието на различни заснети предмети като пълноправни образи в своята
практика в стремежа си да създаде „визуален оркестър“, пълна хармония
на екрана. Всичко това се асоциира с „визуалните симфонии“ на Викинг
Егелинг и Валтер Рутман.
Андре Базен подчертава, че под изображение разбира „съвсем общо
всичко това, което може да прибави към представяното негово представяне на екрана“9, т.е. основното значение на изображението е това, което
то разкрива от нея. Сложността на процеса може да се раздели на две:
изработване на пластиката на изображението и прилагането на монтажа. В
анимацията монтажът може да се извърши във всеки милиметър на всеки
филмов квадрат и да се роди въображаемо движение, което никога не е
съществувало преди, т.е. в двата пласта на процеса могат да се обединят
в един – изображение, което променя и метаморфозира своята пластика
всеки миг.
Сергей Айзенщайн също обстойно разглежда проблема за „изображението и за отношението към изобразяваното“10. Изображението е нещо
7 Dzhadzhev. Художествената условност, 39.
8 Вж. Marinchevska, Nadezhda. Квадрати на въображението. Естетика на анимационните
техники [Kvadrati na vaobrazhenieto. Estetika na animatsionnite tehniki]. Sofia, 2005, 117, както
и Анимационните хибриди [Animatsionnite hibridi]. Sofia, 2015.
9 Bazin, Andre. Еволюция на киноезика [Evolutsia na kinoezika]. In: Из история на филмовата мисъл. Част ІІ [Iz izstoriya na filmovata misal. Chast 2]. Sofia, 1988, 99.
10 Eisenstein, Sergei. Избрани произведения в три тома. Неравнодушната природа. Том 3
[Izbrani proizvedeniya v tri toma. Vol. 3]. Sofia, 1973, 3.
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видимо, освен това е включено и в композицията, която изразява спецификата на вътрешния образ, конфликтността на вътрешното действие.
Съдържанието на художествения образ внася невидимото превъплъщение
на този вътрешен конфликт. Такава е същността на анимационния образ.
В статията си за анимационния език Юрий Лотман намира естетическата специфика на анимацията в изходния материал, с който тя борави,
във факта, че нейният език „оперира със знаци на знаците: онова, което
преминава пред зрителя върху екрана, представлява изображение на
изображението“11, т.е. знак, пречупен през авторовата концепция.
Сергей Асенин разкрива важността на избора на материал и последвалото създаване на цялостен персонаж в анимацията. Множеството
изразителни възможности и качества на героя могат да се родят както
от рисунки и кадри, така и от стъкло, керамика, конци, гравюра, кукли,
бобчета, мъниста и др. Важно е да се осъзнае необходимостта материалът
да очертава ярка характеристика, да придава цялостната си структура на
създанието, изградено от него. А Тодор Динов разсъждава „още веднъж
за типажа в рисувания филм“12, за изображението и раждането на идеята
посредством това изображение.
Нека разгледаме подробно изграждането на изображение чрез класическа ръчна бордерия. Нейната същност е противоречива: от една страна,
съществува заковано предварително движение, както е при класическата
рисунка върху хартия. А от друга, силно импровизационните моменти,
които напомнят „живите“ анимационни техники на анимиране едновременно със заснeмането.
Може би сте виждали клипове с използване на бродирана анимация,
например „Зоотроп“ (2013) на Елиът Шюц13. Шюц разказва, че вдъхновен
от филмите на Александър Алексеев и Клеър Паркър14, решава да направи
нещо подобно, но с използването на бродерия. Всъщност проблемът в
зоотропното движение на Шюц е, че използва машинна бродерия, като
вкарва готови рисунки в софтуера на шевна машина и тя „вади“ готови
избродирани фази. Губи се „живото“ трептене, което дава бродирането
11 Lotman, Yuri. О языке мультипликационых филмов [On the Language of Animated
Cartoons.] In: O’Toole, Lawrence Michael and Ann Shukman (eds.). Film Theory and General
Semiotics (Russian Poetics in Translation 8.). Oxford, 1981, 36–39. In: Советские художники
театра и кино [Sovetskie hudozhniki teatra I kino]. Moscow, 1981.
12 Dinov. Проблеми на анимационния филм.
13 Зоотропът е анимационно устройство отпреди появата на заснетия върху лентата филм,
което създава илюзия за движение чрез показ на последователни фази на движението.
14 Александър Алексеев и Клеър Паркър създават т.нар. иглен екран, чиято повърхност,
изработена от мек материал, е пробита с хиляди игли, изтеглени под налягане и следващи
контура на обекта. Посредством специалното осветление се създават графични изображения, подобни на гравюри.
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на ръка. В интернет има различни варианти на бродирана анимация, но
те най-често стигат или до избродирано покадрово раздвижване на едно
движение, или до компютърно генерирано подобие на ръчна бродерия.
Разказване на история посредством бродирана анимация
Ще проследя процеса на създаване на моя филм „Грозна приказка“
(2018), в който се използва ръчно бродирана анимация и който е начало
на употребата на една интересна и богата като изображение техника.
Всяка история носи специфичната анимационна технология, с която
да бъде разказана. Разказването на история с ръчно бродирана анимация
е сложно. Ключова роля в наратива играе моментът, в който платът се
къса в кадър и движението продължава от задната страна на бродираните фази. Изображението е грозновато, с неправилни щрихи, възли и
заплетени конци. Изображението е наобратно. Единствено главните ни
герои – Мъж и Жена, успяват да се „преобърнат“ нагоре с главата, т.е. в
правилната посока спрямо гледната точка на зрителя.
Анатолий Прохоров разглежда процеса на времево развитие на рисунката, динамичните аспекти на авторския слой в опозиция на т.нар.
копиране на действителността15. Авторският слой в неговото разбиране изразява преди всичко динамиката на самите изразни средства,
на рисунъка или живописта. По подобен начин и Мъжът и Жената
от „Грозна приказка“ живеят едновременно в своя собствен „екранен“
свят, но и в съзнанието на зрителя. Движението на бродираните фигури, измененията на фактурата, пулсирането на образа, като че ли са
по-важни от това какво конкретно се случва на екрана. Прохоров пише,
че движението в кадър не трябва да се възприема само като физическо
преместване. Подвижността на художествения образ в анимацията може
да бъде свързана с измененията на изразните средства и в този случай
„животът“ на живописното петно не е по-маловажен от персонажа. В
„Грозна приказка“ това е „животът“ на иглата, която, независимо че е
движена от бродираща човешка ръка, сякаш сама разказва историята и
надгражда наратива.
Първоначално „Грозна приказка“ е пиеса за куклен театър за деца, в
която две чудовища – Тръткодонт и Кракозъбел, се карат, трето чудовище
ги изяжда, но те откриват в корема му игла и успяват да се освободят. Ние
превърнахме всичко това в история за (не само) възрастни. Наративът на
„Грозна приказка“, прекроен за възрастни, е до болка познато ежедневие, изпълнено с чести семейни скандали, от които не ни остава време
да видим истинската ценност на взаимоотношенията ни, на живота ни.
15 Prokhorov, Anatoliy. О выразительной подвижности рисунка [ O vayrazitelynoy podvizhnosti risunka]. In: Проблемы синтеза в художественной культуре [Problemay sinteza v
hudozhestvenoy kulture]. Moscow, 1985.

296

Друг пример за използване на „точната“ анимационна техника за
„точната“ история е филмът на Рудолф Шмит „Хроника на Олдрих С.“
(Chronicle of Oldrich S., 2012), в който са използвани различни анимационни техники – стоп моушън, изрезка и др. Щеше ли да се възприеме
по същия начин историята, ако беше рисувана? Според мен щеше да
отпадне голяма доза от иронията и съпреживяването на историите. Шмит
използва автентични предмети от епохата и разказът става реалистичен.
Филмът е селекциониран и награждаван както на анимационни, така и
на документални фестивали.
„Всички техники на изобразителното изкуство (както и фотографията) могат да бъдат изходна точка за визуалното изграждане на героя в
анимационното кино“16, пише Красимира Герчева. По-късно авторката
осмисля силата на художественото обобщение на дву- и триизмерната
рисунка, „ограничеността“ на изрезковата техника, динамиката на живописта под камера и т.н.
„Никога не трябва да се изпуска фактът, че изображението, тъй като
е по необходимост изображение на нещо, е по същество обективно и
конкретно. И само посредством импликация то става знак, сила; но
именно тази сила е абстрактна – не изображението“17, пише Жан Митри.
Филмът на чехкинята Хермина Тирлова „Възелчето“ е удачен пример
за това. Главният герой, завързана на възел носна кърпичка, е изгубен
от момченцето, на което принадлежи, и заживява свой собствен живот.
Фактурата на мекия плат подвежда специфичността на движението в
натурно организираната среда. Кърпичката среща други герои, които
са със свои действени и психологически характеристики, открити в
особеностите на битовия предмет. Точно абстрактността на различните психологически характери във визията на Тирлова се състои в
лаконичните сюжетни решения, от една страна, и в използването на
изразителността на фактурата на материалите, от друга. Предметите са
едновременно близо до натурата според на външността си, като заедно
с това са одушевени.
Създаване на анимационно движение с бродирани фази
Според мен при работа с нетрадиционни анимационни техники
ключово е използването на възможностите на материала и минималната
употреба на компютър за облекчаване на режисьора. Компютърните
ефекти и фейк бродираното (или друго анимирано движение) с изчислена
плавност и машинна точност много силно личи на екран. Превръщането
16 Gercheva, Krasimira. Естетика на анимационния филм [Estetika na animatsionniya film].
Sofia, 1979, 77.
17 Mitri, Jean. Естетика и психология на киното [Еstetika I psihologiya na kinoto]. In: Из
история на филмовата мисъл. Част ІІ [Iz izstoriya na filmovata missal. Chast 2]. Sofia, 1988, 255.
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на рисунките върху хартия в бродирано анимационно движение в „Грозна
приказка“ започна първоначално с класическа рисувана анимация за
всеки отделен кадър. По време на работа открих, че плавната фул фрейм
анимейшън често е немислима за бродирана анимация, защото, колкото
повече кадри съдържа движението, толкова по-силно се тресе образът.
Затова предкадрово пренесохме рисунката върху плата посредством
класическа просветка с молив. Моливът се отклонява от точността на
първоначалната рисунка заради релефната повърхност на плата. След
това, бродирайки, е възможно ново отклонение от прерисуваната върху
плата фаза, ако иглата и/или конецът се отклонят дори с милиметър.
Когато показах първоначален кадър на приятели, те решиха, че силно
наподобява класическа рисувана анимация. Защо тогава е нужно цялото
това усилие за създаване на бродиран филм, ако не се отчете „живостта“
и въздействието на материала? С тази цел всяка изработена фаза беше
добродирана допълнително с три кончета, отрязани с различна дължина,
за да се постигне подобие на линия с молив, начертана с различен натиск.
М. Лекомцева пише: „За анимацията може да се каже, че това е
„оживяла пиктография“ със съответния звуков ред. Пиктографията
включва в себе си реалистични рисунки и условни знаци, но основният
ѝ скелет представляват стилизираните рисунки, които по отношение на
съдържанието се явяват аналози на думите“18. Езикът на анимацията се
превръща в система от йероглифи, а конецът във филма се превръща
в разказващ думи и изречения контур, който плавно води историята.
И нека за финал разгледаме анимационното изображение, когато
вече изграденият покадров типаж има някакви ограничения. Интересен
е примерът с рисуваното изображение на Ким Бейсингър в „Приказен
свят“ (1992) на Ралф Бакши, което се опитва да съблазни сексуално своя
създател, аниматора Джак Дийпс (Гейбриел Бърн). На това предизвикателство реалният човек отвръща, че хората не правят секс с рисунките. Колкото и отворени към фантазията на автора да са рисуваните
изображения, те все пак са ограничени от правилата на изграждане, от
авторовата идея или дори от филмовия жанр.
Специфична черта на рисуваните герои е и това, че „изображенията
не могат да бъдат убивани“19. Много анимационни филми разработват
точно тази безсмъртност на изображенията. Безсмъртие, което често
преминава от разработването на образите към разработването на образа
на твореца. В „Тъпанът“ (1973) на Тодор Динов създаващото начало произлиза от натурна човешка ръка. Тя е метонимия на Твореца-създател.
18 Lekomceva, М. I. Някои особености в семиотичната структура на анимацията [Nyakoi
osobenosti v semiotichnata struktura na animatsiyata]. In: Проблемы синтеза в художественной
культуре [Problemay sinteza v hudozhestvenoy kulture]. Мoskva, 1985, 62.
19 Balázs. Béla. Избрани произведения [Izbrani proizvedeniya]. Sofia, 1988, 221.
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Натурната ръка изобразява танцуващ мъж, сраснал се с тъпан, отмерващ
български ритъм. Образът минава от изрезка в акварел, в различни нови
цветове и форми. Ръката винаги изтрива готовото изображение – не се е
стигнало до истинската същина на изкуството. Финалът на творческото
търсене настъпва, когато карфичка пробива дупка в пръста. Ръката-създател преминава в анимационния свят. Рисува отново тъпанa – този път
единствения цветен образ в целия филм. Тъпанът засвирва – неизтриваем
от никого и от нищо. Натурната ръка остава неподвижна с незасъхнала
капка кръв, изцедена сякаш от акта на творчеството.
Анимационните изображения могат да бъдат изтрити (често случващо
се събитие в „живота“ на Дафи Дък), смачкани („Шок“ на Златин Радев),
затъмнени, разтеглени или умалени (Вълка и Заека в Залата на смеха в
„Ну погоди“ на Вячеслав Котьоночкин), размножени (преминалият през
пресата заек Роджър), но не и убити. Фигурата на Делмор (обхваната
от мания за величие рисунка, която се представя за истински човек в
„Кой натопи заека Рождър“ на Робърт Земекис, 1988) прекрачва границата между натурата и анимацията. „Този образ внушава, че на екрана
тази граница е ефимерна, защото тук всичко, дори жизнеподобното, е
илюзорно – плод на фантазията и резултат от техниката“20.
Анимационното кино е създадено с неограничена свобода в боравенето
с рисунки или снимки и взаимодействията им в кадъра. Огромният брой
рисунки от фаза към фаза заменя реалното преместване на движещия се
персонаж. Фотографичността се проявява като резултат от покадровото
заснемане (или рисуване направо върху лентата) на предварителните
статични рисунки (или пози на куклата или изрезката). Изображение,
движение, време и пространство, вплетени в синтетична движеща се
рисунка или обемна форма, доставят естетическо удоволствие на зрителя и едновременно с това пораждат неутолима жажда за все повече
и повече анимационни забавления. Анимацията е изкуството за хората,
които казват: „Вярвам на всичко, което ми кажат. Обичам да слушам
невероятни истории. Способността ми да се учудвам е безгранична. Не
съм преситен в никакво отношение. Не е моя работа да въвеждам ред...“21.
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FROM A DRAWING TO AN ANIMATED FILM.
DEVELOPING AN IMAGE WHILE WORKING ON
AN ANIMATION
Radostina Neykova
Summary: The text explores the development of an idea and representation from
the original drawings made for the animated film An Ugly Fairy Tale to its final
version, already ‘clad’ in different, unusual materials such as fabric and embroidery.
Keywords: animation, drawing, animated image, unusual animation techniques,
unusual animation materials
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ВЪРХУ НЯКОИ МОДЕЛИ НА МЕДИЙНИ
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ НА МУЗИКА И НЕЙНОТО
ИЗСЛЕДВАНЕ
Венцислав Димов1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: Предизвикателство е за днешния изследовател новото съотношение музика – човек, от една страна, и социален живот – медии и технологии, от друга. В етномузикологията и музикалната антропология, както
и в изследванията на популярната музика, ние продължаваме да търсим и
намираме адекватни начини за осмислянето на музиката като явление на
културата, обществото, човешкия дух, и като взаимоотношение с обществото. В текста споделям някои идеи за разбирането на медийната музика
и възможните подходи към нейното изследване, които формират модели за
разбиране на тази музика, съответстващи на същността ѝ. Те са свързани
с алтернатива на обекта (музика); с алтернативни подходи на изследване;
с интегралност и хибридизация.
Ключови думи: медийна музика, етномузикология, алтернативни методи
и подходи, интегралност, хибридизация

Програмата в модул „Ново изкуство“ насочва към практиките, предхождащи появата на произведението на изкуството. Интерес представлява обратното движение: креативните практики на репрезентация,
които се открояват в реализираната вече музика, в процесите на нейната
медиация, на нейния живот в медийните пространства като представяне
и рецепция. Новата констелация музика – човешки/обществен живот –
медии/технологии се явява предизвикателство пред изследователя днес.
В етномузикологията и антропологията на музиката, както и в полето
на изследванията на популярната музика продължават да се търсят и
1 Ventsislav Dimov [PhD (1999); DSc (2018)] is an Asst. Prof., Head of the Ethnomusicology
Research Group, Institute of Art Studies, BAS. Asst. Prof. At the University of Sofia, Faculty
of Journalism and Mass Communication. Research areas: ethnomusicology, anthropology of
traditional and popular music, media studies. Author of the books: Etnopopbumat [The Ethno
Pop Boom] (2001); Dobrudja: pamet i pesen [Dobrudja: Memory and Song] (2012); co-author
of the book The Zurna Tradition in Southwest Bulgaria (2002). Awards: Book of the Year Special
Prize, UBC (2012); Book of the Year, UBC (2003); International Roma Union Prize (2004); Music
Journalism, UBC (2004); Guardian of Traditions, ARIZ (2013); Centenary of WWI Medal, MoD
of the Republic of Bulgaria (2018). E-mail: v.d.dimov@gmail.com
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откриват адекватни пътища за разбирането на музиката като културен,
социален, човешки феномен, за това как работи музиката, как функционира в обществото. Ще изложа някои мисли по разбирането на медийната
музика и възможните подходи за нейното изследване, които сочат модели
за разбиране на тази музика, които да съответстват на нейната същност.
Това, което обединява явленията и подходите в следващите редове, е
тяхната алтернативност. Медиите вече не са само онази машина за комерсиализация и масовизация на музиката, каквато виждат в есхатологични
сюжети последователите на Адорно. Медиите могат и да възстановяват
културни опори, да градят музикални пристани за плаващите в океана
от звуци2. Могат да чертаят нови треактории от Селото до Вселената
за старата фолклорна музика3. Могат да се превръщат в нови човешки
светове за старите традиционни и за новите алтернативни музики.
За алтернативността на обекта
Традиционните музикологически изследвания се съсредоточават върху
музиката като звук, текст и изкуство. Но изследването на популярната
музика като част от културните изследвания е съсредоточено върху
критичeския прочит на медиите, социалните и комерсиални практики,
свързани с музиката като символна система, идеологически употреби,
културна индустрия. В началото на ХХI век данните сочат, че в Америка
популярна и медийна музика се потребява почти по осем часа дневно;
че продажбите на CD плейъри превъзхождат продажбите на музикални
инструменти; че ние все по-малко свирим и пеем и все повече слушаме,
танцуваме или дори само потребяваме фоново музика4. Това не означава само, че сме станали консуматори, които получават музиката като
приведена в търговски вид стока – от пластмасовата опаковка на диска
до виртуалното форматиране на дигиталната музика в Spotify. Още през
30-те години Валтер Бенямин посочи новата доминация на копието над
оригинала в епохата на медиите и техническата възпроизводимост, новата
ауратичност. Тъкмо медийното битие на музиката днес в дигиталния
облак като „ние-музика“, „култура на участието“ и „култура на споделянето“ може да ни помогне да я виждаме като отворен процес, а не като
затворен обект, а и да разберем отместването на акцента от музиката
към музицирането5 – т.е. разбирането на функционирането на музиката
2 Вж. Toop, David. Ocean of Sound: Aether Talk, Ambient Sound and Imaginary Worlds.
London, New York, 1995.
3 Вж. Peycheva, Lozanka. Между Селото и Вселената: старата фолклорна музика от
България в новите времена. [Mezhdu Seloto i Vselenata: starata folklorna muzika ot Bulgaria
v novite vremena]. Sofia, 2008.
4 Shuker, Roy. Understanding Popular Music. London, New York, 2001, 9–11.
5 Вж. Small, Christopher. Musicking: The Meanings of Performing and Listening. Hanover
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не само като ритуализирана среща с творба в концертната зала, не само
като трансцедентален опит и контакт с отвъдното и божественото, а и
като всекидневна работа отсам с реалното и човешкото, всекидневното
и обикновеното.
Медийната музика може да се интерпретира като социална конструкция, изтъкана от мрежи и модели на взаимодействия, които се случват
в дадена медийна среда, в определен интервал от време, в дадено пространство на възприятие. Така медийната сцена е съвкупност от социални
и културни дейности без твърди граници в пространството на взаимодействия между участниците в медийната комуникация. Към приносите
в картографирането на урбанизирана територия чрез нови музикални
форми и употреби, с нови семантика и взаимоотношения6, могат да се
добавят нови специфики на музикалното възприятие и потребление,
откроими в разграничаването им една от друга по географско местоположение; вид на културна продукция, която ги идентифицира; социалните
дейности, които ги вдъхновяват; групови активности, които определят
възприемането и музицирането; комплексът от медиуми – технически
средства за производство и потребление и медии, които ги синтезират
в едно медийно пространство от звуци, изображения, текстове, начин
на живот, идеология, политики, естетика.
Пространствата на функциониране отвеждат към по-генералния възглед в изследването на медийната и популярната музика: разбирането и
категоризирането на всеки музикален текст зависи и от контекста. Този
контекст включва медиацията като медийно посредничество в правенето и възприемането на музика. Изумителното разпространение на
информация, изображения, знаци, репрезентации трансформира нашето
разбиране за музиката като част от популярната култура. Съвременните
електронни медии предоставят достъп до визуални и звукови изображения от всяко място и по всяко време. Тази радикална трансформация
на нашата околна среда е инвазивна и до голяма степен подменя съдържанието на понятието култура. В социологията на медийната музика
влиза глобалната трансформация на отношенията между музикалните
творци, музикалната индустрия и публика, която се случва на фона на
непрекъснати процеси на медийна, технологична и културна промяна.
Протичащите в момента процеси на трансформация и медиация на
музиката във виртуалната сфера, дефинирана като „облак” – децентраand London: Wesleyan University Press, 1998.
6 Вж. Straw, Will. Cultural Scenes. Loisir et société. Society and Leisure. Vol. 27 (№ 2), 4,
2005, 11–422; Bohlman, Filip, Sebastian Klotz, Lars-Christian Koch. Tales of Three Cities –
Berlin, Chicago and Kolkata at the Metropolitan Musical Crossroads. In: Cultural Diversity in
the Urban Area: Explorations in Urban Ethnomusicology (Ursula Hemetek, Adelaida Reyes,
eds.). Vienna, 2007, 27–50.
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лизирано виртуално пространство с ниско ниво на контрол и висока
степен на свързване, където съдържанието и средата са неразделни7, – са
предизвикателство пред изследователите на медийната музика, която е
част от новата медийна култура.
За алтернативното изследване
Алтернативността като другост на популярната и медийна музикална
култура оказва влияние и върху подходите за тяхното изследване. Полето
на етномузикологията след социокултурния и антропологически обрат
(Алън Мериам, Джон Блекинг, Клифърд Гийрц, Бруно Нетл, Тимоти Райс
и др.) излиза извън рамките на изкуствознанието, защото музиката вече се
разбира не само като тоново изкуство, а като исторически конструирана,
социално поддържана и индивидуално реализирана символична система,
която предполага изследване не на продукта, а на процеса, на това как
музиката променя хората и обществото. Днес, въпреки доминиращото
антропологическо течение, етномузикологията става все по-разнородна, побираща разнообразни подходи под покрива си, хетерогенна,
което води до концептуална лиминалност сред самите музиколози – за
едни тя е отделна наука и академична дисциплина, за други – част от
музикознанието, за трети – подход или метод; в едни школи се изучава
в музикалните академии, за други – в университетите редом с културологичните дисциплини8. Подобна разнородност и междинност може
да създаде проблеми на учени, които търсят алтернативни подходи за
изследване на една предизвикателна с алтернативността спрямо традиционното възприятие материя. Наскоро ми се наложи да избирам – не
беше лесно – къде да разположа институционално и финансово един
проект за изследване на медийна музика: под шапката на изкуствоведска
академична институция или на академична институция, свързана с медии и комуникации; в сектора за финансиране на хуманитарни науки и
изкуства, или на обществени науки? В случая не трябва да се предполага
само едно решение, изключващо другото, а алтернативност, разбирана
като принадлежност и към двете научни полета.
Алтернативност като подход означава и обратното на канона на
европейската художествена музика – гледната точка е не отгоре, от
върха на естетическата пирамида, а отдолу, от обърнатата пирамида,
при хората, където се ражда и потребява музиката, която репрезентира
всекидневието. В такава диспозиция ученият не е външен наблюдател,
а участник, за да разбере процесите отвътре. Да осмисли музикалното
като изява на човешката култура, но и на човешката биология, която
7 Wikström, Patrik. The Music Industry: Music in the Cloud. Cambridge, 2009, 5–9.
8 Cottrell, Stephen. The Impact of Ethnomusicology. – Ethnomusicology Forum, 20(2), 2011, 229.
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е част от екологичната синергия с природата. По подобен начин е алтернативен подходът на Стивън Фелд, който следва племето калули от
Папуа Нова Гвинея в разбиранията им, че музиката им идва от птиците
и природата, от влиянието на съседите, за да стигне до идеята, че звуковата структура е и социална структура9; с такъв род алтернативност
се отличава „грувологията“ като подход на Чарлз Кейл за разбирането
на „музиката на другия“10.
За интегративността и хибридизацията
Към посочените по-горе алтернативни спрямо музикологическите подходи (социологически, антропологически) могат да се добавят подходи,
характерни за медийните науки, семиотиката, психоанализата, джендър
изследванията, политическата икономия и т.н. Етномузикологическите
подходи не просто могат да се добавят в „алхимичната реторта“ на едно
интегративно методологическо смесване, но и да се проблематизират в
посока на вътрешното им хибридизиране.
Във връзка с Международната асоциация за изучаване на популярната
музика (IASPM) и нейната дейност Филип Таг подчертава необходимостта от смесени подходи: 1). интердисциплинарност – защото е невъзможно
да се разбере характерът на музиката в наше време, без да се разглежда
от гледна точка на правене на музика, музикология, етномузикология,
антропология, психология, социология, акустика и биоакустика, технологии, електроника, икономика, политика, и т.н.; 2). интеркултуралност – защото музиката се разпространява в световен мащаб и би било
подвеждащо и недемократично да се изключат от сериозно внимание
такива набори от музикални практики, свързани с различни популации
или групи, определени съгласно социални, икономически, етнически,
културни или други подобни критерии; 3). интерпрофесионализъм – защото е невъзможно да се разбере характерът на музиката в наше време,
без да се обмисля по отношение на множество функции, които тя има
или без консултация с широк кръг от фигури с музикален опит (композитори, автори на текстове, музиканти, певци, техници, мениджъри,
продуценти, DJ-и, собственици, журналисти, учители, колекционери,
слушатели, танцьори, работещите в аудио-визуални и електронни медии,
както и в рекламата, в културната политика11.
9 Feld, Steven. “Sound Structure As Social Structure”. – Ethnomusicology, 1984, Vol. 28, №
3, 383–409.
10 Keil, Charles. Groovology and the Magic of Other People’s Music. 2010. Available at: https://
www.musicgrooves.org/articles/GroovologyAndMagic.pdf [accessed 20.07.2019].
11 Tagg, Philip. Netscope – Limits and Possibilities of the Internet for Popular Music Studies.
Paper delivered at fifth annual conference of IASPM (Australia and New Zealand), 21–23 July.
1997, University of Technology, Sydney. 1998. Available at: http://www.tagg.org/articles/xpdfs/
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Един от изследователите на изкуството в дигиталната епоха – Лев
Манович – говори за хибридния свят на „новите медии“, осмислени като
ремикс между интерфейсите на различните културни форми и новите
софтуерни технологии, ремикс между култура и компютри12. В контекста
на новите медии не само популярната музика, а и фолклорната, етномузиката, дори художествената музика вече стават е-музика, хибридна като
форма и съдържание. Нейното изследване изисква хибридни подходи.
Софтуерът взима командата и в етномузикологията, както показа това
Гиза Йенихен в статия за новите дигитални предизвикателства пред
етномузиколозите. Някога подобно на любители на екзотични пеперуди,
тяхната работа е да „улавят“ звуците на примитивни традиции и да ги
„препарират“ в звукови архиви. Днес ролята на „мрежа на пеперудите“
поемат „аудио-визуалните архивисти“, които заменят пионерите ентусиасти на терена и като софтуерни специалисти използват като мрежи
всички съоръжения на World Wide Web и аудио-визуалните бази данни. В
миналото достъпът до „пеперудите“ – екзотичната традиционна музика,
записана на терен, – се контролира чрез „хардуерни институции“, казва
Йенихен. Сега достъпът се контролира чрез пазар на софтуер. Събраният
звук обикновено се разпространява извън институциите в глобалната
мрежа. Това прави професионалистите на звуковия софтуер „най-важен
контролен фактор“ и поставя пред етномузикологията нови проблеми за
решаване, които включват етически и професионално задачата за създаване на нов вид „звукова екология“13.
Връзката хибридност – интегративност не е еднопланова. В една от
първите си сериозни научни публикации Тимоти Райс призовава за „ремоделиране на етномузикологията“ по посока на диалогичността, търси
обновяване на модела на Мериъм за отношението звук – поведение – концептуализация14. Диалогът се разбира не като разговор за постигане на един
извод, а като интегриране на „емик“ и „етик“ перспективата, включване
в изследователската оптика и на конструирането на обективна картина
отвън, но и на субективните виждания на инсайдерите. Райс призовава
етномузиколозите да отидат отвъд „унисона“ и „хармонията“ в научния
дебат. Днес, тридесет години по-късно, можем да продължим с покана да
ценим не само консенсуса, а и дисенсуса. Не само заради все по-високо
цененото различие в либералната парадигма на мултикултурализма, а и
IaspOz97.pdf [accessed 20.07.2019].
12 Manovich, Lev. New Media from Borges to HTML. In: The New Media Reader (Noah
Wardrip-Fruin, Nick Montfort, еds.). Cambridge, 2003, 13–25.
13 Jähnichen, Gisa. The “Digital Butterfly Net” of Ethnomusicologists and its Impact on Audiovisual Archiving. – IASA Journal (еd. by Janet Topp Fargion), 2009, 83–90.
14 Rice, Timothy. Toward the Remodeling of Ethnomusicology. – Ethnomusicology, 1987, №
31 (3), 496–488.
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заради промяната в разбирането на етническото – границите стават относителни, етнопространствата – нелинейни и мрежови; миграции, технологии
и медии променят рамките на жизнените пространства, предефинират
груповите идентичности, извеждат на преден план индивидуалното пред
универсалното. Тази покана идва логично не само заради новите кръстоски
на свободната модерност, за които пише Арджун Ападурай, а и заради
необходимата нова теоретична и методологична интегративност.
Заключение
Медийната репрезентация на музиката я превръща в нова, медийна
музика. Новите подходи и модели на изследване предполагат тя да бъде
видяна в процесите на нейното функциониране, които я променят, защото
медиите са не само средства, технически посредници, а нови светове, при
които средството и съобщението са взаимнопроникващи се в едно цяло15.
За изследването и разбирането на всяка музика, не само на медийно,
технологично или компютърно опосредстваната и генерираната, а и на
устната и традиционната в съвременните условия, се изисква разширяване
а кръгозора, нова и по-холистична перспектива. За такава настоява Тимоти
Райс, разочарован от статичността и затвореността в едно изследователско
поле, което следва да потърси отвореност и информираност, съзвучие с
труда на други етномузиколози, познание и прилагане на общи теории
и парадигми, които съществуват извън дисциплината етномузикология16.
За такава сме настоявали и ние в опитите си да осмислим тенденциите в
развитието на българската етномузикология, които могат да преодолеят
нейната локалност, самонационална ориентираност като дисциплина, с
вътрешните противоречия между учени и институции, но и все още присъщите ѝ затвореност и изолираност от световните школи и постижения17.
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ON SOME MODELS OF MEDIA REPRESENTATIONS OF
MUSIC AND MEDIA MUSIC STUDYING
Ventsislav Dimov
Summary: Researchers today face the challenge of new music-human and social
life-media-technologies relationships. In ethnomusicology and anthropology of
music, as well as in popular music research, we continue to look for and find
adequate ways to understand music as a phenomenon of culture, society, human
spirit and how it works in society. Some ideas are offered here of understanding
media music and the possible approaches to its research that would form models
for understanding this music consistent with its essence. They are correlated with
an alternative to the subject (music); with alternative approaches to research;
with integrity and hybridism.
Keywords: media music, ethnomusicology, alternative methods and approaches,
integrity, hybridism
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„СОФИЙСКИ МУЗИКАЛНИ СЕДМИЦИ“ –
ФОРМИРАНЕ НА ФЕСТИВАЛНИЯ МОДЕЛ
Диана Данова-Дамянова1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: Настоящият текст е пореден етап в опита за разкриване на модела
на многожанровия музикален фестивал „Софийски музикални седмици“.
Появил се на българската сцена в началото на 70-те години на ХХ век, през
почти 50-летната си история форумът претърпява развитие в различни аспекти.
Креативните практики се възприемат в по-общ смисъл – чрез проследяване
на начина на конструиране на конкретен, но мащабен фестивален проект
от неговия генезис, през различни трансформации и натрупвания, особено
характерни за първите му десетилетия.
Фокусът е върху формирането на фестивалния модел, както и върху някои
негови основни компоненти. Постепенно „Софийски музикални седмици“
се разгръщат и разтварят и към синтез с други изкуства – чрез търсене на
разнообразни извънмузикални прояви не само в богатата им съпътстваща
програма (изобразителни изкуства, кино, фотография). Промените във фестивалния модел се разглеждат като процес, в тяхната динамика, съответстваща
на динамиката на обществено-политическите и социокултурните промени.
Ключови думи: „Софийски музикални седмици“, многожанров фестивален
модел, генезис, трансформации

Създадени в момент, в който в българското културно пространство,
но извън столицата, успешно функционират два други международни
музикални фестивала от подобен ранг – доайенът „Варненско лято“ (от
1926 г.) и вече уверено стъпващият „Мартенски музикални дни“ в гр. Русе
(от 1961 г.), „Софийски музикални седмици“ са сформирани по модела на
реномирани, познати и в България европейски форуми. Уподобяването и
желанието за съизмерване с „Варшавска есен“, „Пражка пролет“, „Руска
зима“ (Москва), „Берлински музикални празници“ и др. многократно
е оповестявано от организаторите на софийските „Седмици“. Според
различни анализи и експертни оценки днес „фестивалите са най-бързо
1 Dr Diana Danova-Damyanova is an Asst. Prof. at the Department of Music, Institute of Art Studies,
BAS. Research areas: contemporary music festivals, preservation of cultural heritage, Bulgarian folk
music from the Kazanlak region. She is author of the book Musica Nova in Bulgarian Music Culture
(2009). Her articles were published in different science journals and periodicals (Art Readings, Academic Spring Readings, Bulgarian Musicology, Bulgarian Folklore, etc). E-mail: diana_d91@abv.bg
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развиващият се сегмент в българската култура“. Но в средата на 60-те и
началото на 70-те години на миналия век ситуацията е различна. Събитията с международен фестивален характер са по-скоро единични явления,
първопроходци, търсещи своето място, но и обгрижвани от официалната
власт с идеята да бъдат „витрина“ на развитата социалистическа култура,
огледало на подема на „културния фронт“, пропаганда на българската музика извън пределите на Родината. Периодът се отличава с все по-активна
комуникация и взаимен обмен на художествени ценности в световен план.
Сериозен е приносът в това отношение и на непрекъснато нарастващото
количество на фестивалите и празненствата от различен порядък, които
постепенно се превръщат в „традиционна“, дори задължителна „форма на
културно самоутвърждаване“ на европейските столици и по-големи културни центрове2. С цялостната си политика България се включва в общия
закономерен процес на международния културен обмен, който се възприема като добра възможност за осведоменост за световните достижения,
за непосредствени сравнения и преценки „от първо лице“3. Извършват се
редица трансформации, пряко засягащи различни културни институции и
творчески организации. Преобразованията са в посока на повишаване на
изискванията за високи художествени постижения в духа на социалистическия реализъм. Припомням, че през 1967 г. се състои Първият конгрес
на българската култура. През 1970 г. още отеква ехото на решенията на
Юлския (1968 г.) и Септемврийския (1969 г.) пленум на ЦК на БКП. Сериозен е отзвукът и на „Мартенската реч“ (1969 г.) на Тодор Живков пред
софийските комсомолци4, определяна като „отправна точка за нови търсения в решаването на основни задачи на художественото творчество и на
целокупната дейност на културните институти“5 и „най-висша платформа,
която поставя с острота по-високи изисквания пред нашата многостранна
съвременна култура и осигурява нейното последователно социалистическо
развитие“6. Именно в тази обстановка на конгреси, пленуми, конференции
и произтичащите от тях реформи, сред лозунги за промени на „културния
2 Вж. напр. Kozhuharova, Roz-Mari. Концертен живот на световно равнище [Kontserten
zhivot na svetovno ravnishte]. – Народна култура [Narodna kultura], 26.12.1970, № 52, 5.
3 Така напр. през 1968 г. Комитетът за приятелство и културни връзки с чужбина (по
това време с председател Георги Димитров – Гошкин) работи по 23 подписани плана за
културен и научен обмен със страни от целия свят.
4 Zhivkov, Todor. Творчеството е дълг към народа. Реч пред XVI отчетно-изборна конференция на софийската организация на ДКМС, 14 март 1969 [Tvorchestvoto e dalg kam
naroda. Rech pred XVI otchetno-izborna konferentsiya na sofiyskata organizatsiya na DKMS,
14 mart 1969]. – Народна култура [Narodna kultura], 22.03.1969, № 12, 1, 7.
5 В Комитета за изкуство и култура (без посочен автор) [V Komiteta za izkustvo i kultura
(bez posochen avtor)]. – Народна култура [Narodna kultura], 29.03.1969, № 13, 1.
6 Bosilkov, Svetlin. Пред нов подем [Pred nov podem]. – Народна култура [Narodna kultura],
5.04.1969, № 14, 2.
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фронт“ следва да се търси генезисът на бъдещия мащабен столичен форум.
От малкото открити документи за началото на софийските „Седмици“
може да се извлече информация, че замисълът се заражда доста преди
първото им издание, осъществено през 1970 г., и е във връзка с вече придобилия популярност Международен конкурс за млади оперни певци. До
средата на 60-те години оперното състезание се провежда два пъти – през
1961 и 1963 г., а на 6 юли 1965 г. е взето решение, с което Политбюрото на
ЦК на БКП препоръчва на Комитета за изкуство и култура и на Съюза на
музикалните дейци „да предложат мероприятия, които биха дали възможност на София и нейния пръв оперен институт да станат център и база
на музикални събития от световен мащаб и значение“7. Именно тогава
се състои Учредителният конгрес на Съюза на музикалните дейци, за
чийто заместник-председател е избран посочваният за родоначалник на
идейната концепция, основател и основен двигател на бъдещия фестивал –
Богомил Стършенов. Широката осведоменост и интензивните контакти
с европейски музикални организации на проф. Стършенов (тогава все
още доцент в Българската държавна консерватория) имат огромна роля
за формирането на българския форум с международен мащаб и са важна
предпоставка за определянето на неговите параметри. През същата 1965
г. Стършенов проследява като делегат-наблюдател Общото събрание на
Международното общество за съвременна музика, проведено в Мадрид
от 20 до 28 май в рамките на 39-ия фестивал на SIMC. Това обстоятелство
вероятно оказва влияние върху по-нататъшни активни действия, довели до
кристализирането на идеята и впоследствие до основаването на софийския
международен музикален форум с широк многожанров профил, съдържащ
в концепцията си и представянето на съвременни музикални творби. Перспективата за присъединяване към асоциацията се тълкува като двупосочен
обмен, възприема се като „ефективен канал“ към международните сцени.
Най-ранното официално споменаване на новосформирания столичен
фестивал се открива в редакционния материал на вестник „Народна култура“
от 11 април 1970 г. – „Отново столица на младите оперни певци“, предоставящ информация за предстоящия Четвърти международен конкурс за
млади оперни певци, който „ще бъде открит на 3 май в Софийската народна
опера. Закриването ще стане на 24 май пак в операта със заключителен
концерт. С този концерт ще започнат „Софийските музикални седмици“ –
една нова музикална проява, [...] която ще бъде свързана с Международния конкурс за млади оперни певци“8. Месец по-късно в същото издание
се оповестява и самият фестивал: „За първи път „Софийски музикални
7 Решение „А“, № 171, т. 3, 6 юли 1965 г. Вж. ЦДА, ф. 1271, Историческа справка, л. 1
[TsDA, F. 1271, Istoricheska spravka, l. 1].
8 Отново столица на младите оперни певци (без посочен автор) [Otnovo stolitsa na mladite
operni pevtsi (bez posochen avtor)]. – Народна култура [Narodna kultura], 11.04.1970, № 15, 1.
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седмици“9. Анонсът, поместен на страниците на вестника, вероятно е част
от специално подготвена служебна информация и представлява синтезирана характеристика на младото събитие, съдържаща най-специфичните
негови черти според предварителния замисъл. Не буквално цитиран, той
и до днес циркулира в публичното пространство като концентриран израз
на фестивалния модел. Форумът е заявен като международен, ежегоден,
провеждащ се в столицата в края на концертния сезон, чието начало е на
24 май – Ден на славянската писменост и българската култура. Домакин е
СГНС (Софийски градски народен съвет), а организатор – КИК (Комитет
за изкуство и култура) в сътрудничество с Комитета по туризма и Комитета
за приятелство и културни връзки с чужбина. В патетичното, политически обагрено рекламно съобщение прозират няколко различни послания
и заявки: фестивалът е замислен като „крупна международна музикална
манифестация“, като „високоидейна и високохудожествена международна трибуна на най-забележителни завоевания на българското музикално
творческо и изпълнителско изкуство“, а целта му е „да направи достояние
на българската културна общественост високи образци на световното музикално изкуство, да служи на делото на мира и разбирателството между
народите чрез музиката – интернационалния език на дружбата“. Според
по-късни източници в основата на модела на „Седмиците“ е заложена идеята
София да бъде мястото, където „Изтокът да среща Запада“. Именно тя е
формообразуваща за концепционната стратегия на фестивала, обосновава
международния му характер още от самото му създаване, а същевременно
представлява и ключ към неговото структуриране. Многопластовостта на
фестивалния модел предполага успоредно съ-съществуване на разнообразни
по своя характер събития, оформяне на различни сфери – стилови, жанрови
и тематични. Наблюдава се своеобразна полифоничност на проявите чрез
едновременното им протичане на няколко нива.
Фактори с влияние върху формирането и трансформирането
на фестивалния модел
Възникнал като фестивал на изпълнителското изкуство и като сравнително „тясно музикална проява в сферата на традиционните жанрове“,
постепенно форумът се обогатява с нови имена и заглавия, с разнообразни
съпътстващи прояви. Основната цел на „Софийски музикални седмици“
е запознаването на българската публика със световните изпълнителски и
творчески достижения, с най-ярките музиканти, гастролиращи по международните сцени, както и с малко познати или съвсем непознати произведения. Наблюдаваните трансформации са в посока натрупване – чрез
9 За първи път „Софийски музикални седмици“ (без посочен автор) [Za parvi pat “Sofiiski
muzikalni sedmitsi” (bez posochen avtor)]. – Народна култура [Narodna kultura], 9.05.1970,
№. 19, 5.
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добавяне на нови концепционни линии, чрез извеждане на нови идейни и
смислови акценти. Постепенно столичните „Седмици“ разширяват своя
жанров, стилов и артистичен диапазон, оформят свой индивидуален облик
и в средата на 80-те години на ХХ век те вече са определяни от музикалната
критика като истински празник със собствена драматургия10.
Анализирането на репертоара на фестивала показва, че промените в
него в значителна степен са обусловени от няколко обстоятелства, които са
преплетени в непрестанно взаимодействие. Именно факторите, трансформиращи модела, влияят на репертоарното съдържание, на характера на концертите, на вида на събитията. В най-едри щрихи те могат да се дефинират
като обществено-политически, концепционно-стратегически, структурни преобразования на институцията „Софийски музикални седмици“
и личности, свързани с организацията на събитието. Така например отбелязването на различните юбилейни обществено-политически годишнини
обяснява наличието на значителен брой поетични и музикално-поетични
рецитали през първите години, на тематични спектакли, понякога обединени в специални цикли, както и организирането на фолклорни концерти.
Обвързаността с актуалните обществено-политически събития намира
израз и в специалните посвещения на всяко фестивално издание до 1986 г.
Влиянието им върху програмирането е очевидно. Юбилейните чествания
на годишнини от Деветосептемврийската революция през 1944 г., Септемврийското въстание през 1923 г. и други значими обществено-политически
дати са залагани предварително в партийни петилетни планове и в тяхно
съзвучие се провеждат всички фестивални, а и множество самостоятелни
концертни прояви в страната, от които не прави изключение и софийският форум. А откриването на „Седмиците“ през 1985 г. със Симфония №
7 – „Ленинградска“ на Дмитрий Шостакович – единственото генерално
изключение от сравнително неотлъчно следваната концепционна линия в
началния концерт да звучи българска творба, е във връзка с посвещението
на 40-годишнината от победата над фашизма и японския милитаризъм и
с провеждането на фестивала под мотото „Музиката за един свят на мир
и човечност“.
Структурните преобразования в организиращата институция оказват
влияние върху формирането и трансформирането на модела. Фестивалът
преминава през различни етапи в развитието си, претърпявайки изменения
в ръководно и структурно отношение, подвластни и на промените в институциите, на които е поверявана организацията му. Тези преобразования
най-често водят до промяна в начина на програмиране и финансиране,
което дава пряко отражение върху стойностността на отделните прояви,
10 Вж. напр. Aleksieva, Yuliana, Lyubomir Kavaldzhiev, Petar Stupel. Фестивален диалог –
финал [Festivalen dialog – final]. – Народна култура [Narodna kultura], 4.07.1986, № 27, 4.
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налага определени компромиси. Спадът в общото социално-икономическо състояние в края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век
също непосредствено се отразява върху количеството на проявите, върху
платежоспособността на публиката – основен адресат и потребител.
Личностите. Ролята на Богомил Стършенов и Петър Ступел
Без да се пренебрегват многобройните сътрудници, обезпечавали всяко
поредно фестивално издание, през първите 25 години от развитието на
„Софийски музикални седмици“ личностите, оказали най-голямо влияние
върху тяхната концепция, върху формирането на европейския им формат,
върху постепенните надграждания на модела – като нови тематични линии
и репертоарни стратегии, са Богомил Стършенов и Петър Ступел. В синтезиран вид общото между тях е огромната им ерудираност, многобройните им международни контакти, широкият размах на дейностите, които
предприемат за обогатяване на фестивалната палитра, ясната им визия за
бъдещото развитие на форума, административните им и организационни
умения. Отговорните ръководни постове в редица културни институции,
които заема проф. Стършенов в периода, в който модерира „Софийски
музикални седмици“, несъмнено са в помощ на организацията им. Не на
последно място трябва да се посочи високата информираност „от първо
лице“ и на двамата за най-престижните, с отдавна утвърден авторитет форуми от европейската фестивална практика – „Пражка пролет“, „Варшавска
есен“ и др. През второто десетилетие Петър Ступел осъществява много
активна дейност по рекламирането на софийския фестивал в чужбина чрез
българските културни центрове, посещава най-добрите световни събития,
за да планира „Седмиците“, а в края на 80-те години дори прави опити за
развиване на културен туризъм – със специални гости от Франция, Италия
и други страни.
Моделът. Някои основни белези и компоненти
Във формално-структурно отношение моделът на „Софийски музикални
седмици“ включва концертите от различен вид, жанровото и стиловото многообразие, ярките изпълнителски имена, репертоарните акценти,
бележитите годишнини – както в политически план, така и юбилейните
композиторски чествания, времетраенето, мястото на провеждането и
много други компоненти. Сред най-характерните белези на фестивала
безспорно е максимално широкият жанров, стилов и артистичен диапазон,
обогатяващ се с всяко поредно издание. Трябва непременно да се отбележи
представянето на практически всички музикални жанрове, в това число
и музикално-сценични, както и на фолклорни, естрадни и джаз концерти. Поради многослойността на проявите, а и поради половинвековната
продължителност на събитието, неговият модел следва да се разглежда
многопосочно, но и в процес – като постепенно развитие и надграждане,
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с добавяне на нови компоненти, нови инициативи – подиум на младия
изпълнител, майсторски класове, прожекции на филмирани оперни постановки; изложби, научни форуми...
Откриващи и заключителни концерти. Рамката, която обгражда
фестивалните събития – тържествените откриващи и финални концерти,
следва сравнително единна линия, зададена от първите издания. През
1970 г. началото на „Софийски музикални седмици“ е заключителният
концерт на Международния конкурс за млади оперни певци на 24 май, а от
следващата – 1971 г. – осем поредни откривания са с „Оратория за нашето
време“ на Любомир Пипков. Първият фестивал е закрит с изпълнението
на „Тържествена меса“ (Missa Solemnis) от Лудвиг ван Бетовен на 29 юни
1970 г., което е част от юбилейните чествания по повод 200-годишнината от
рождението на композитора. Намеренията на организаторите са финалните
концерти да представят мащабна творба с дълбоко естетическо, общочовешко послание, като в много от случаите това е Деветата симфония на
Бетовен. Детайлното проследяване на рамкиращите концерти показва, че
фестивалното ръководство не успява да наложи строга традиция в тяхното
осъществяване (както е при някои други форуми). Откриването винаги е
официално, с прозвучаването на националния ни химн и на химна на светите братя Кирил и Методий, с приветствия от градоначалника на София
и други отговорни лица. Идеята, обусловена и от светлата дата 24 май, е
първият концерт да представя български творби, включително и премиери,
но това не е категорично правило. В периода 1971–1989 г. на откриването на
„Седмиците“ 11 пъти звучи „Оратория за нашето време“ на Любомир Пипков
с различни диригенти и солисти, но в края на 70-те години неизменното
ѝ изпълнение предизвиква бурни полемики. Мненията на музикалната
критика и на обществеността са двуполюсни – както в подкрепа на утвърждаването на емблема на фестивала, за каквато се възприема знаковата
Пипкова творба, така и категорично против опита за налагането на шаблони.
При заключителните концерти също не се установява трайна тенденция.
Понякога в рецензентските материали се посочва, че фестивалът остава
без подобаващо закриване или неусетно „прелива“ във „Варненско лято“.
В някои от изданията галаконцертът на Международния конкурс за млади
оперни певци в София поема тази функция.
Юбилейните концерти на български композитори, осъществявани
с подобаваща тържественост, са закономерна брънка от модела на „Софийски музикални седмици“. Началото е поставено на втория фестивал
с честването на 75-годишнината на Петко Стайнов на 30 юни 1971 г. През
първото десетилетие са организирани още няколко юбилейни събития –
с авторски концерти или спектакли на оперни и балетни постановки са
почетени Веселин Стоянов и Парашкев Хаджиев (1972 г.), Филип Кутев,
Васил Стефанов и Ангел Манолов (1973 г.), Панчо Владигеров и Любомир
Пипков (1974 г.), Добри Христов (1975 г.).
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В края на 70-те години констатацията на музикалната критика обаче
е, че тази идейна линия, въпреки многобройните поводи, не се е развила
достатъчно – например през 1979 г. почти няма фестивални прояви в тази
посока11.
Отбелязването на кръгли годишнини на бележити композитори, предвидени и по програмата на ЮНЕСКО, се реализират на всяко фестивално издание с изпълнение на значими техни творби (Рахманинов, Брамс,
Бетовен, Чайковски) и са изключително обширна тема, която тук само се
споменава.
Дните на национални музикални култури са важен програмен елемент
от фестивалния модел за определен период през първото десетилетие. Провеждани са в пет поредни издания, като са анонсирани като нова тематична
линия през 1971 г. Безспорно оказват влияние върху структурирането на
„Софийски музикални седмици“ с поредиците от събития, които включват,
а също така обогатяват и репертоарното съдържание. Концентрираното
представяне на спектакли и концерти на достиженията на конкретна чуждестранна музикална култура е поредно „отваряне“ на България към света,
осмисля международния характер на форума и се превръща в акцент на
една от фестивалните седмици. Тези тематични модули са интересни и с
включването на съвременна музика, в смисъла на музиката на днешния
ден, защото в тях винаги звучат и творби от композитори съвременници
от националността, поставена във фокус – СССР, Франция, Полша, ГДР,
Чехословакия.
Членство в Европейската фестивална асоциация – EFA (от 1982 г.)
Чрез многобройните възможности за колаборации с утвърдени европейски музикални фестивали, членството в тази международна асоциация
логично довежда до обогатяването на репертоара, до представянето на
мащабни ораториални произведения. Провеждат се и специални концерти
под егидата на организацията в синхрон с политиката, утвърждавана на
нейните ежегодни общи събрания в този период (80-те – 90-те години на
ХХ век) – концертно изпълнение на операта „Пелеас и Мелизанда“ от Клод
Дебюси (1989 г.), Осма симфония на Густав Малер (1991 г.) и др.

Международен конкурс за млади оперни певци
в София (до 1992 г.)
За формирането на фестивалния модел не е без значение обвързаността
му с Международния конкурс за млади оперни певци. Първото провеждане
на „Софийски музикални седмици“ през 1970 г. съвпада с четвъртото му
11 Вж. напр. Karakostova, Rumyana. „Софийски музикални седмици“. Симфонични и
хорови концерти [“Sofiiski muzikalni sedmitsi”. Simfonichni i horovi kontserti]. – Българска
музика [Balgarska muzika], 1979, № 7, 46.
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издание, чиято регулярност е различна – през две, три или четири години.
Заключителният концерт на конкурса на 24 май 1970 г. дава началото на
новородения музикален фестивал. Съвместното съществуване на двете
мащабни събития води до взаимното утвърждаване на националния и
международния им престиж – заедно се анонсират в брошурите на Европейската асоциация, а също и в редица български печатни издания, успоредно, но в различни рубрики става и рецензирането им. Организационните
неблагополучия в това отношения никак не са малко, многобройни са и
репертоарните неволи, свързани с участието на Софийската опера във
фестивала. По презумпция оперните спектакли следва да бъдат важна част
от модела на „Софийски музикални седмици“ – и поради формирането на
фестивала около Международния оперен конкурс, но на практика са доста
проблемен негов сегмент. От паралелно протичаща равностойна линия в
повечето издания от първото десетилетие оперните спектакли постепенно
се превръщат в периферийна фестивална проява.
В светлината на 50-годишния юбилей на „Софийски музикални седмици“
текстът обръща поглед към неговото начало през призмата на съвременника.
Макар и недостатъчни, достъпните документи позволяват коректна, но
далеч не изчерпателна реконструкция на палитрата от разнообразни прояви
на мащабното, многопластово и знаково за българската музикална култура
събитие. Отбелязвал периоди на кризи и възходи, следвайки своя вътрешен
ритъм, фестивалът диша с пулса на времето, очертавайки ясна собствена
периодизация. Половинвековните натрупвания не са без значение – преди
година станахме свидетели на изключително силно фестивално издание,
което със сигурност беше надминато от богатата концентрирана програма
на юбилейните 50-и „Софийски музикални седмици“.
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SOFIA MUSIC WEEKS: FORMATION OF THE
FESTIVAL MODEL
Diana Danova-Damyanova
Summary: The current text is a new stage in the attempt to expose the pattern
of the multi-genre Sofia Music Weeks Festival. Established in the early 1970s, the
event has developed various aspects in its history of almost half a century. The
creative practices are treated in a more general sense: through following the way
of constructing of a concrete, but large-scale festival project from its genesis to
different transformations and accumulations, especially typical of its early decades.
The focus is on the formation of the festival model as well as on some of its main
components. Gradually, Sofia Music Weeks unfolded and blended with other arts
(fine arts, cinema, photography) by searching for a variety of non-musical events,
not only in their rich sidebars. The changes in the festival model are seen as a
process, in their dynamics, corresponding to the dynamics of the socio-political
and socio-cultural changes.
Keywords: Sofia Music Weeks, multi-genre festival model, genesis, transformations
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КОНЦЕПЦИИ ЗА ФЕСТИВАЛИ НА МУЗИКАЛНА
СЦЕНА. МОДИФИКАЦИИ
Емилия Жунич1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: Авторката обръща внимание на историческите и сравнителните
аспекти на няколко международни фестивала в България и Европа във връзка
с техните концепции, цели, задачи, привличане на публиката и включване на
сценичните изкуства. Коментираните в статията фестивали са: Международен
фестивал „Варненско лято“, Фестивал на оперното и балетното изкуство – Стара Загора, „Сцена на вековете“ – Велико Търново, „Вердиеви оперни вечери“
в Пловдив, „Моцартови празници“ в Правец и др. В някои аспекти авторът
прави паралели с мащабните европейски фестивали като тези в Залцбург,
Единбург, Люцерн, Байройт, Seefestspiele Mörbisch – Австрия, Росиниевия
фестивал в Пезаро и „Пучини“ в Торе дел Лаго – Италия.
Ключови думи: Европейска асоциация на фестивалите, международни
фестивали в Европа, международни фестивали в България, Международен
музикален фестивал „Варненско лято“, опера, фестивали в Стара Загора,
Велико Търново, Пловдив, Правец

Фестивал като дума е производно от festum, или festus, и буквално
означава празник, т.е. нещо, различно от ежедневното. Съществуват
хиляди фестивали по света с най-различна насоченост, времетраене, периодичност, практики, участници, публики и пр., а и броят им ежедневно
нараства. Осъзнатата необходимост от „побратимяване“ на народите в
Европа след Втората световна война и потенциалът на културната интеграция довеждат до идеята за създаване на Европейска асоциация на
фестивалите (EAФ, European Festivals Association, EFA), която е „професионална, неправителствена и неполитическа международна асоциация
с нестопанска цел“. ЕАФ е основана в Женева през 1952 г.2 В изданието
1 Dr Emiliya Zhunich is Assistant Professor in Music Department at the Institute of Art Studies.
Research field: opera, musical theater. Author of the book “Nay-dobriyat lud gidiya. 100 godini ot
rozhdenieto na Minyu Minev” (2019) and many articles about the opera. E-mail: zhunich@mail.bg
2 Асоциацията е инициатива на диригента Игор Маркевич и философа Денис дьо Ружмон.
Основателите са ангажирани със социалната отговорност и качеството на петнайсетте
първоначално включени фестивала. Днес ЕАФ е мрежа за арт фестивали, която, освен
европейски, включва и страни от всички континенти, от Япония до Мексико, а членовете
ѝ споделят значителни културни и художествени, социални и политически цели; чрез кул-
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„Европейските фестивали“, съдържащо специални изследвания на ЕАФ,
както и определения, обобщения, анализи и т.н., се дава следната дефиниция: „Фестивалът е предимно празнично събитие, обединена програма от
художествени изпълнения, която надхвърля качествата на всекидневното
програмиране, за да постигне ниво на изключителна празничност на
определено място. Следователно притежава уникална привлекателност,
която може да бъде поддържана само за определен период от време. Тази
характерност трябва да бъде подчертана от високо качество на изпълняваното произведение (както класическо, така и експериментално) и
стремеж към съвършенство, както и от използване на конкретната среда,
трябва да създава специфична атмосфера, в която пейзажът, характерът
на града, ангажираността на неговите жители и културната традиция на
целия регион са допринасящи фактори“3.
Ако се спряхме на дефиницията на Европейската асоциация на фестивалите (ЕАФ), то е защото фестивали съществуват и преди създаването
на асоциацията; често едни и същи творци се ангажират с реализацията
на различни фестивални събития, в различни географски региони (както
по света, така и в България), но със създаването си ЕАФ формулира и обобщава критерии за оценка; впоследствие подпомага и стимулира обмена
на идеи и артисти, насърчава сътрудничеството, разработва координирани
подходи, популяризира иновациите, активно разпространява информация
за членовете си и техните успехи, провокирайки интерес и сред творците,
и сред традиционната, но и сред потенциалната публика.
Единственият български фестивал, свързан и с операта като изкуство,
член на ЕАФ, е наследникът на първия български музикален фестивал4,
днес известен като ММФ „Варненско лято“5.
Най-старият музикален фестивал в България е от 1926 г.6 и е със седалище Варна. И у нас, както и в Залцбург например видни общественици
от крайморския град7, известни с културно-просветната си дейност, са
турната обвързаност си взаимодействат и създават и други странични проекти с различна
насоченост. Към днешна дата тринайсет национални и регионални асоциации са част от
EAФ, които представляват повече от 1000 арт фестивала. Официалното ѝ седалище е в
Гент, а от 2000 г. има представителство и в Брюксел, Белгия.
3 Kutin, Lyubomir. Светът на фестивалите. Теория и практика на художествените празници
[Svetat na festivalite. Teoriya i praktika na hudozhestvenite praznitsi]. Varna, 2018, 26.
4 Варненски музикални тържества, провеждани в периода 1926–1937 г.
5 Провежда се всяка година през месеците юни–юли от 1963 г. до днес. Спечелил национално и международно признание, ММФ допринася за утвърждаването на българското
музикално творчество и изпълнителско изкуство. Available at: http://www.varnasummerfest.
org [accessed 4.02.2019].
6 23 юли – 1 август 1926 г.
7 Герчо Герчев, Иван Камбуров, Васил Ставрев, Найден Найденов, Йордан Тодо-
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подкрепени от композиторите Панчо Владигеров, Добри Христов и маестро Георги Атанасов и заедно поставят началото на първите в страната
ни народни музикални тържества, по-късно прераснали в Международен музикален фестивал. Стремежът на създателите е „да се обединят
най-добрите музикални сили на страната“, както и популяризирането
на българската музикална култура. „Чрез музикалните тържества ще се
манифестира висотата на родното ни музикално изкуство и ще се докаже,
че българският народ заслужава да му се гарантират условия за духовно
развитие“, пише Димитър Савов във вестник „Варненска поща“. Варненци,
успели да съберат цвета на българското музикантство, в седем поредни
вечери представят симфонични и хоров концерти с произведения, някои
от които се изпълняват за първи път, и то от на най-прочутите ни музиканти8, някои от които вече добили международно признание. Още през
лятото на следващата (1927) година към концертите се добавят и цели
спектакли – П. К. Стойчев, директор на Софийската опера „повежда към
Варна почти целия оперен състав. На Музикалните тържества Народната
опера представя с голям успех целия си репертоар, включително „Тахирбеговица“9. Впечатляващо богати и все по-разнообразни са програмите
на Музикалните тържества през тези първи години – 1926 до 1931 и 1934
до 1937 г.10 Явно концепцията на варненци „се избистря“ в движение и
през 1936 г. в програмата, освен симфонични, камерни, хорови концерти,
са включени и две представления на Варненския театър. Макар и с девет
издания, Варненските музикални тържества предизвикват интереса и
увличат не само българската музикална общественост, но и все повече
почитатели, надхвърлят границите на локалното събитие и оставят трайни
следи в историята на музикалната ни култура, за да „възкръснат“ през 1957
г. под името „Варненско лято“, макар и като лятна сцена на постановките
на Варненската опера, но с участието и на солисти от Софийската опера.
През 1959 г. подготовката и организирането на „Варненско лято“ се поема от Българската концертна дирекция. Включени са музикални прояви
от различни жанрове, драматични спектакли и др. с цел представяне на
ров, Венедикт Бобчевски и др. [Gercho Gerchev, Ivan Kamburov, Vasil Stavrev, Nayden
Naydenov, Yordan Todorov, Venedikt Bobchevski]. Available at: http://www.varnasummerfest.
org/history [accessed 24.02.2019].
8 Сред изпълнителите са Хр. Морфова, К. Кирова, П. Золотович, Панчо и Любен Владигерови, Лиляна Добри Христова. В симфоничните и хорови концерти освен титулярните
диригенти са включени и Д. Христов, маестро Г. Атанасов, П. Владигеров, Ас. Найденов,
Димитър Младенов.
9 Bozhkova, Zl(ata). Софийска народна опера. Мемоари. [Sofiyska narodna opera. Memoari.]. Sofia, 1975, 29.
10 Енциклопедия на българската музикална култура [Entsiklopediya na balgarskata muzikalna kultura]. Sofia, 1967, 195–196.
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най-добрите ни колективи пред лятната публика от страната и чужбина,
а и времетраенето се увеличава в рамките на трите летни месеца. Не са
рядкост и чуждестранни ансамблови и индивидуални изпълнения.
През 1964 г. се ражда първият в света Международен балетен конкурс.
Стремежът на „Варненско лято“ е чрез програма си да представя на сцената заедно с утвърдените имена от световната музикална култура и млади
артисти – бъдещи звезди11. Приет през 1987 г. в Европейската асоциация на
фестивалите, ММФ „Варненско лято“ два пъти е удостояван с престижния
лейбъл за европейско фестивално качество (годините от 2015 до 2018)12.
В първите дни на 2019 г. (7 януари) електронното издание на „Народно
дело“ информира, че ММФ „Варненско лято“ завладява и четирите сезона,
подобно на фестивала в Люцерн13, който всъщност представлява поредица, но от три различни фестивала: Летен (Lucerne Festival im Sommer14),
Великденски (Lucerne Festival zu Ostern15) и Фестивал за пиано (Lucern
Piano Festival16). Съществена разлика в концепциите на ММФ „Варненско
11 Тази идея заляга в концепцията на редица утвърдени фестивали у нас и по света.
12 Вж.: Statelova, Rozmari. Лятото на българската култура. 90 години Международен
музикален фестивал „Варненско лято“. 1926–2016 година [Lyatoto na balgarskata kultura. 90
godini Mezhdunaroden muzikalen festival “Varnensko lyato”. 1926–2016 godina]. Sofia, 2016;
Kutin. Светът на фестивалите.
13 Сайт на Lucerne Festival. Available at: https://www.lucernefestival.ch/en/ [accessed
24.02.2019].
14 Летният фестивал е най-голям и се провежда през август и септември. Включва над
100 събития с участието на международно признати солисти, камерни музиканти, млади
музиканти от цял свят за изпълнение на музика от XX и XXI век. След акредитация от
Летния фестивал през 2016 г. Милена Божикова го отразява в статиите: Bozhikova, Milena.
Фестивалът като жизнено пространство [Festivals as Living Spaces]. – Платформа за изкуства
[A Platform for Arts], 22.10.2016. Available at: http://artstudies.bg/platforma/?p=815 [accessed
4.02.2019]; Bozhikova, Milena. Фестивалът като художествено пространство [Festivals as
Artistic Spaces]. – Платформа за изкуствата [A Platform for Arts], 22.10.2016. Available at:
http://artstudies.bg/platforma/?p=982&lang=en [accessed 4.02.2019].
15 Великденският фестивал е основан през 1988 г. Провежда се всяка пролет две седмици
преди Великден, със специален акцент върху църковната музика. Събитията се състоят
в църкви из целия Люцерн, включен е майсторски клас за млади диригенти с Бернард
Хайтинк и „Люцернски фестивални струни“, както и изпълнения на симфоничния оркестър и хор на Баварското радио. Акредитирана от фестивала в Люцерн през април 2017 г.,
М. Божикова го отразява в следните статии: Bozhikova, Milena. Великденското издание
на Музикалния фестивал в Люцерн 2017 [Lucerne Festival at Easter 2017]. – Платформа за
изкуства [Platform for Arts], 11.05.2017. Available at: http://artstudies.bg/platforma/?p=1261
[accessed 24 .02. 2019]; Bozhikova, Milena. Личности в музиката: Рим/Янсонс/Акс/Хайтинк
[Great Men of Music: Rihm/Jansons/Ax/Haitink]. – Платформа за изкуства [Platform for
Arts], 11.05.2017. Available at: http://artstudies.bg/platforma/?p=1267 [accessed 24.02.2019].
16 Провеждан през ноември от 1998 г. насам. Виртуози и новоизгряващи звезди са поканени в Люцерн в продължение на девет дни да изпълняват рецитали, концерти и камерна
музика. „Пиано извън сцената!“ – програмата формира паралелна поредица от джаз
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лято“ и на швейцарския фест е, че в Люцерн програмите включват само
класическа музика без балетни и театрални постановки.
През 1967 г. в Стара Загора се провеждат първите „Музикални дни“,
посветени на Чайковски17. Първоначално концепцията е: „тези седмици
да бъдат посвещавани на дадено стилово направление в музиката,
на музикалното изкуство на даден народ, или на творчеството на
отделен композитор […] ще идват едни от най-изтъкнатите наши и
задгранични изпълнители, за да участват в концерти, в оперни и балетни
спектакли, ще гостуват колективи на различните опери в страната“18.
Музикалните дни стартират с „Йоланта“19 и продължават с балетен
концерт20, камерен концерт на квартет „Аврамов“ и участие на старозагорски солисти, лекция21, спектакъл на „Евгений Онегин“22 и завършват със
симфоничен концерт под палката на главния диригент на Старозагорска
опера Димитър Димитров и гост-солистите Г. Бадев – цигулка, Н. Евров –
пиано и Ст. Попов – виолончело. Предвиждало се е седмицата да завърши
с втори симфоничен концерт със същите гост-солисти23.
Гореописаното събитие съдържа част от характеристиките на един фестивал – празничност и гастрольори, надхвърлящи традиционния месечен
афиш; програма, посветена на П. И. Чайковски и неговото творчество. И
макар двете музикално-сценични произведения „Йоланта“24 и „Евгений
Онегин“25 да не са премиерни или в постановка на други, различни екипи
събития в барове в Люцерн.
17 От 3 до 9 декември 1967 г. „… организирани от Окръжния и Градския съвет за изкуство
и култура, Народната опера, Българската концертна дирекция и симфоничния оркестър
в Стара Загора (… и) се слага началото на ежегодни музикални празници. Всяка първа
седмица на декември ще бъде обявявана за седмица на музиката, изпълнена с разнообразни
прояви на местни и гостуващи творци на това изкуство“, според редакционна статия в
местния официоз. Вж. Септември, 30.11.1967, № 143, 1 [Septemvri], Nov. 30, 1967, № 143, 1.
18 Музикални дни „П. И. Чайковски“ [Muzikalni dni P. I. Tchaikovsky]. – Септември
[Septemvri], 30.11.1967, № 143, 1.
19 Постановка на Старозагорската опера.
20 С участието на старозагорски изпълнители и гастрольори от Софийската опера.
21 Посветена на оперното творчество на Чайковски.
22 Постановка на Старозагорската опера.
23 „Това ще бъде една проява, може би лишена от външен блясък, но плътно наситена със
съдържание, с живот“ е становището на програматорите, изразено в местния официоз, но
до момента не са открити данни дали този втори концерт се е състоял.
24 „Йоланта“ е с премиера на 21 януари 1967 г. и постановчици: диригент Димитър Димитров,
режисьор Георги Петров, художник Петър Русков, хормайстор Богдана Попова. Вж.: Biks,
Rozaliya, Aneliya Yaneva, Rumyana Karakostova, Miglena Tsenova. Български музикален театър.
1890–2001. Опера, балет, оперета, мюзикъл. Театри, трупи, постановки [Balgarski muzikalen
teatar. 1890–2001. Opera, balet, opereta, myuzikal. Teatri, trupi, postanovki]. Sofia, 2005, 188.
25 „Евгений Онегин” е втора постановка за театъра (първата е през 1952 г.), с премиера на
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и трупи, със сигурност са били с много високо качество.
Почти веднага се взима решение следващата година (1968) да се проведат Музикални дни „В. А. Моцарт“26. През 1969 г. придобива популярност
названието „Декемврийски музикални дни“, а обединяващата тема и
посвещение са на българската музикална класика и съвременното творчество на композиторите ни – логично, особено пък след провеждането
на Първия национален преглед на българското музикално творчество
няколко месеца преди това в София.
През 1971 г. операта получава тъй дълго жадуваната нова сграда27 с
по-голяма, модерно оборудвана сцена по последна дума на техниката, а
това позволява разширяване на обхвата на дейността ѝ. През 1972 г. гостуването на Николай Гяуров на Пловдивската опера с „Борис Годунов“,
на Симфоничния оркестър на Комитета за телевизия и радио, внася допълнително оживление, празничност, издигайки престижа на събитието.
През 1973 г. обявяват, че „традиционните Декемврийски музикални дни
ще прераснат в Празници на оперното и балетното изкуство“28. За първи
път названието „Фестивал на оперното и балетното изкуство“29 се
появява по страниците на периодичния печат на 19 ноември 1974 г. по повод
пресконференцията за протичането му и откриването му с премиера на
„Травиата“ от домакините. Променен е периодът на провеждане – от 21
ноември до 5 декември, а най-радващото е, че в рамките на този фестивал
ще бъде проведен Петият национален преглед на оперните театри в България. Откриването с премиера на театъра домакин заляга в концепцията
на ФОБИ и се превръща в традиция.
През следващите години срещата на творческите колективи от цялата
страна също вече е традиция. На старозагорска сцена се провеждат и
Шестият (1979 г.), Седмият (1984 г.) и Осмият (1989 г.) национален преглед,
които са подробно отразени в местния, централния и специализирания
печат. Към традициите на ФОБИ се добавя завършването му да бъде
с галаконцерт на най-добрите сред всички представили се солисти. С
фестивала свързват имената си най-известните ни изпълнители. Марин
4 февруари 1965 г. и постановчици: диригент Димитър Димитров, режисьор Стоян Велев,
художник Петър Русков, хормайстор Богдана Попова, хореограф Иван Николов. Вж. Biks,
Yaneva, Karakostova, Tsenova. Български музикален театър, 183, 187.
26 Културни празници, достойни за окръга. Пленум на Окръжния съвет за изкуство и
култура [Kulturni praznitsi, dostoini za okraga. Plenum na Okrazhniya savet za izkustvo i
kultura]. – Септември [Septemvri], Dec. 2, 1967, № 144, 1.
27 Първата в България специално проектирана и строена за оперен театър.
28 Декемврийски музикални дни – 1973. Крупно музикално събитие [Dekemvriyski muzikalni dni – 1973. Krupno muzikalno sabitie]. – Септември [Septemvri], Dec. 5, 1973, № 144, 1.
29 Фестивал на оперното и балетното изкуство [Festival na opernoto i baletnoto izkustvo]. –
Септември [Septemvri], Nov. 19, 1974, № 138, 1.
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Големинов дълги години е почетен председател, посвещава на старозагорци своите „Тракийски идоли“, с чиято световна премиера откриват
ФОБИ ’81. Фестивалът е привлекателен и за гастроли на чуждестранни
артисти, постановчици и цели трупи. Обхватът се разширява – провеждат
се съпътстващи тематични изложби; трупата домакин и част от гастролните състави представят отделни спектакли и концерти по сцените на
съседните по-малки градове в окръга. Творческите конференции и обсъждания събират творческия и научноизследователския елит на България
до момента на опожаряване на оперната сграда през 1991 г. Извоювал
своето място, уникален за България, превърнал се в огледало на постиженията на музикално-сценичните изкуства в страната, ФОБИ продължава
съществуването си, макар и с доста по-скромен афиш, без някогашната
действително празнична атмосфера и мекото сияние на кристалните
полилеи, без фестивалния огън и синьо-белите знамена из целия градски
център, без червената роза на диригентския пулт в единствен светъл лъч
сред тъмнината и тишината на замрялата в очакване на началото зала…
заради финансово-икономическите условия в страната, заради липсата
на сцена на трупата домакин, заради оттеглянето, а впоследствие и кончината на дългогодишния главен художествен ръководител, диригент,
инициатор и вдъхновител Димитър Димитров, посветил повече от 40
години на развитието и разцвета на оперното ни изкуство.
Пестенето от разходи за отопление и възможността да се представят
спектакли и на Античния форум „Августа Траяна“ в града изместват
ФОБИ в началото на лятото.
Към средата на първото десетилетие от новия век продължителността му нараства на повече от два месеца; включва (на практика) всеки,
които има готовност да участва и може да изнесе спектакъл при ограничителните условия на значително по-малката сцена на Стария театър.
Не липсват камерни формации и съпътстващи прояви, провеждат се и
две творчески конференции, но колкото и да са бляскави и зрелищни
някои от постановките на открито, ФОБИ сякаш е изгубил облика си.
Събитията са много, не липсват гастроли, сцена на младия изпълнител,
изложби, представяне на книги, творчески портрети; домакините пак
откриват с премиера, но голяма част от фестивалните събития минават
някак незабелязано, вяло, други отпадат.
От 2015 г. отново се заговаря изобщо за концепция на ФОБИ. Отново
е променен и периодът на провеждане – през ноември–декември; времетраенето е сведено до две седмици. Радва и обнадеждава стремежът
на домакините да продължат традициите и да ги обогатят, включвайки
събития, различни по жанр, стил, характер, брой и националност на
творбите, на участниците. Непрекъснатите промени в правилата за финансиране на театрите обаче поставят редица проблеми пред организаторите и домакините.
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В своите най-силни издания (преди пожара) традицията, стилът и
стандартът на ФОБИ са точно толкова твърдо установени, както на един
от най-престижните европейски фестивали. Идеята на основателя на
фестивала в Глайндборн Джон Кристи: „Не само най-доброто, което можем да направим, но и най-доброто, което може изобщо да се направи
някъде“, образователните програми, които предприемат и реализират
там, „качеството на ансамбъла, изграден чрез избор на най-добрите
изпълнители за всяка партия“, са характерни и за работата на Димитър
Димитров. Както и изнасянето на фестивални събития в съседните населени места кореспондира или би могло да се разглежда като аналог на
Единбургския фестивал спрямо Глайндборнския.
Велико Търново. Първите спектакли на историческия хълм Царевец
са през 1985 г. по повод отбелязването на 800-годишнината от въстанието на Асен и Петър. Изборът е „Ивайло“ на М. Големинов30. За първи
път откритата сцена е действителният декор, мястото, на което някога
са се разиграли събитията, застъпени в операта. Второто издание на
т.нар. фестивал31 е през 1987 г. В афиша фигурират шест представления
на операта „Цар Калоян“32 от П. Владигеров, реализирана като мащабна
суперпродукция под ръководството на Пламен Карталов. Ражда се и
името „Сцена на вековете“. Два оперни концерта и три представления
на балета „Козият рог“ допълват празника и дават известно основание да
се говори за фестивал. След 21-годишно прекъсване единственото по рода
си културно събитие в България е възстановено през 2008 г. по повод на
100-годишнината от обявяването на Независимостта на България. „Сцена
на вековете“ преживява своето възраждане с грандиозен спектакъл на
„Турандот“, но е изместен центърът. Възникнал като най-подходящ
естествен декор за някои от българските героични опери, фестивалът
„Сцена на вековете“ представя видеопрожекция на фрагменти от опе30 Kalinkova, Penka. Оцеляващата. 60 години Пловдивска опера [Otselyavashtata. 60
godini Plovdivska opera]. Plovdiv, 2013, 35.
31 Макар и наречено фестивал, събитието не отговаря на дефиницията на ЕАФ.
32 В старопрестолния град операта е представена като „Калоян“. Само че този път без
„цар“. Само „Калоян“. „... защо ли „Калоян“, защо ли е детрониран в заглавието, когато
именно царственото, ритуално-достолепното се оказа най-подсилено в решението на образа
при тази постановка на Царевец, целият заселен с живот от Карталов и Богоя Сапунджиев –
художника, целият в застинали и препускащи воини, парици и боляри – свидетели или
участници в драмата на героите, възкликва Р. Бикс в обзора на оперните представления на
открито през лятото на 1987 и продължава: Едно богатство на плановете, една наситеност
на изживяването, които отличават Владигеровата музика при всеки диалог, всяка ария,
всяка оперна форма, решавана в ограничените пространства на закрития театър“. Вж. Biks,
Rozaliya. Летни оперни представления ’87 [Letni operni predstavleniya ’87]. – Българска
музика [Balgarska muzika], 1987, № 9. „Скудоумни политначалници бяха махнали от заглавието думата цар“, пояснява Евгени Павлов. Вж. Pavlov, Evgeni. На Царевец – „Цар
Калоян“ [Na Tsarevets – “Tsar Kaloyan”] – Народна култура [Narodna kultura], 4.09.1987.
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рата „Ивайло“ и ред гостуващи постановки от традиционния репертоар
на театрите ни, които обаче като тематика нямат никаква допирна точка с
историческия хълм, свидетел на много славни, но и драматични събития.
Изпреварил с десетилетия едва напоследък забелязващата се тенденция
в Италия, Испания, Франция и др. да се създават нови произведения33,
специално свързани с конкретни руини, които да послужат за естествен
декор и възраждане на интереса към историята и съхраняване на паметта,
идентичността, „Сцена на вековете“ продължава изданията си без своя
изначален характерен облик.
Пловдив. Вердиеви оперни вечери
Усвояването на Античния театър в Пловдив като лятна сцена се свързва
с името на диригента Борислав Иванов34 (1970–1975, 1985–2004). Той „полага
началото на оперни празници, които изкристализират в дългогодишния
Вердиев фестивал“35. През 1987 г. е първата оперна постановка – „Аида“.
На следващата година „Кармина Бурана“, премиера за България, събира
възторзите и на публика, и на критика. П. Калинкова свидетелства, че
в началото името на проявата е „Празници на Античния театър“, но
впоследствие добива популярност и се налага названието „Вердиев
фестивал“36 – може би точно под влияние на световноизвестните Вагнеров
фестивал в Байройт, Моцартов в Залцбург, „Росини“ в Пезаро, „Пучини“ в
Торе дел Лаго и пр. През 1994 г. в Пловдив включват и концерти „Най-хубавото от Верди“. През 1998 г. в. „Стандарт“ съобщава, че „Бюджетът на
най-голямото културно събитие в града е на критичния минимум“37, но
Вердиевата музика продължава да събира почитатели и през следващите
лета, представяна от най-умелите интерпретатори. 2002 г. добавя към Вердиевия фестивал Първи международен конкурс за млади оперни певци38,
подобно на The Glyndebourne Opera Cup – Международен конкурс за
33 Отзвук има и у нас. Очаква се премиерата (обявена за 25 юли 2019 г.) на операта в две
действия на Андре Катели „Траян в Тракия“, писана специално за Стара Загора и за времето на изграждането (106 г. от н.е.) на форума на Августа Траяна – „преблестящия град
на траянците“. Вж. Zhunich, Emiliya. Един пост във Фейсбук и една предстояща световна
премиера [Edin post vav Facebook i edna predstoyashta svetovna premiera]. Available at: https://
zhunich.blogspot.com/2019/07/blog-post.html [accessed 01.07.2019].
34 Маестро Борислав Иванов празнува юбилей с „Най-доброто от Верди” на Античния
театър [Maestro Borislav Ivanov praznuva yubiley s “Nay-dobroto ot Verdi” na Antichnia
teatar]. Available at: https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=26270&sid=15
[accessed 24.02.2019].
35 Kalinkova. Оцеляващата. 60 години Пловдивска опера, 37.
36 Kalinkova. Оцеляващата. 60 години Пловдивска опера, 42–43.
37 Kalinkova. Оцеляващата. 60 години Пловдивска опера, 44.
38 По идея на „Интер атлантик мюзик фондейшън“ на Стефка Евстатиева (9 юни – 2 юли),
а освен нея в състава на журито са Гена Димитрова и Христина Ангелакова.
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млади оперни певци, създаден за откриване и преоткриване на най-добрите
млади певци. Сменяйки доста названия, напоследък известен с названието Opera Open, фестивалът е с „амбициозни програми – многожанрови,
международни, звездни и много емоционални“. Според организаторите
Оpera Open е артистична платформа, чиято идея е да бъде отворена не само
към различни жанрове и творчески провокации, но и към нова публика.
Античният театър пред-(раз)полага към още по-голямо съпреживяване
на изкуството, създадено в пространство с вековни културни пластове.
Периодът на провеждане за 2018 г. е 23 юни – 28 юли.
Моцартови празници в Правец
Изяществото на изкуството хармонично среща красотата на природата
на Моцартови празници в Правец. Фестивалът е създаден през 2003 г.
Първоначално в рамките на четири фестивални дни и вечери се представят
уникални музикално-сценични постановки, обединяващи различните
видове изкуства в неподражаема форма. Утвърдената тенденция е да
се представят иновативни, жанрово разнообразни продукции, които
представят българските постижения на различните видове изкуства
в оригинална симбиоза с класическата музика. Във всяко издание
организаторите неизменно посвещават събитията от фестивалната
програма на своя патрон В. А. Моцарт, като по традиция включват и
забележителни годишнини на други композитори, които световната общественост отбелязва през съответната година.
Оперната прима Христина Ангелакова, непрекъснато бунтуваща се
срещу рамки39, е създател и вдъхновител на този фестивал. Тя съумява
да организира и конкурс за млади оперни певци, както това се е случвало
преди в София, после в Пловдив. Езерната сцена в Правец, построена за
осмото издание на фестивала, има своите аналози – Брегенц, Мьорбиш,
Торе дел Лаго и др. Аналогична е и възможността за отдих и разходки
сред природата, и то само на 50 – 60 км от столицата – човек би могъл да
попадне в друг свят, духовен и красив.
Заключение
Макар и стартирали доста по-късно от първите фестивали за музикалносценични изкуства в Европа, част от българските фестивали бързо
придобиват свой собствен облик, стават притегателен център за найизявените български творци и изпълнители. Гостуващите чуждестранни
артисти и цели трупи позволяват съизмерване, обогатяват представите,
39 Stoycheva, Miglena. Оперната прима Христина Ангелакова: Непрекъснато се бунтувам
срещу рамки [Opernata prima Hristina Angelakova: Neprekasnato se buntuvam sreshtu ramki].
Available at: https://web.archive.org/web/20160419061259/http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4937724 [accessed 24.02.2019].
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внасят повеи от нови световни тенденции в областта на музикалносценичното творчество.
Настъпилите в края на 80-те години промени в България неминуемо се
отразяват и върху фестивалната дейност. Впоследствие ежегодно възникват
нови и нови фестивали, но значителна част от тях – например „Опера на
площада“, „Опера в парка“, „Опера по върховете“ и др. – независимо че се
зоват фестивали, не отговарят на редица световно утвърдени критерии и
трябва да се разглеждат като външни/летни сцени на съответните театри,
стремящи се да привлекат и нова публика, и да популяризират дейността си.
Необходимостта от привличане на повече публика води до множество
компромиси относно качеството на постановките, както и до включване
на събития, неприсъщи на концепцията на конкретния фестивал. Нерядко
едни и същи постановки гостуват на няколко фестивала, което размива
границите помежду им и ги обезличава, но пък създава възможности
за по-широки слоеве от населението да се докоснат до операта като
изкуство. Като особен, положителен фестивален принос може да се
отчете възможността за запознаване на местната публика с нови за нея
произведения, също с постиженията на различните гостуващи трупи
и актьори и не на последно място – за възпитаване на определен вкус,
изграждане на критерии у по-широки слоеве от населението.
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CONCEPTS OF MUSIC FESTIVALS. MODIFICATIONS
Emiliya Zhunich
Summary: The author draws attention to the historical and comparative aspects of
several international festivals in Bulgaria and Europe pertaining to their concepts,
goals, tasks, audience targeting and inclusion of stage productions. The festivals
that are commented in the article are: Varna Summer International Festival; Opera
and Ballet Festival, Stara Zagora; Scene of the Ages, Veliko Tarnovo; Verdi Opera
Nights, Plovdiv; Mozart Holidays, Pravets, etc. In certain aspects, the author draws
parallels with major European festivals such as Salzburgerfestspiele, Austria;
Edinburgh International Festival; Lucerne Festival; Bayreuth Festival; Seefestspiele Mörbisch, Austria; Rossini in Pesaro and Puccini in Torre del Lago, Italy.
Keywords: European Festivals Association, European international festivals,
Bulgarian international festivals, Varna Summer International Music Festival,
opera, festivals in: Stara Zagora, Veliko Tarnovo, Plovdiv, Pravets
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ПРИВРЕМЕННИЯТ УСТАВ ОТ 29 АВГУСТ 1878 Г.
И МОДЕЛЪТ НА МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ
Росица Драганова1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: Привременният устав е първият програмен документ за развитието
на българското училище след Освобождението. Коментиран е във връзка
с историята на музикалното ни образование, но за съжаление, неточно.
Първо, този официален документ постановява изучаването на „църковно
пеене“, а не, както досега е съобщавано, на предмета „пеене“. Второ, в него
не се споменава методът на „нотното пеене“. Всъщност този термин се
среща само в придружаващите го учебни програми, изработени от Марин
Дринов. Определяни като „основните, върху които се градят всички останали
впоследствие“, те се превръщат както в положителен образец (еталон) за
разгръщането на практиките, така и в рутинен шаблон, чиито особености
и дори недостатъци са пренасяни многократно по-нататък през годините.
Анализът на Привременния устав ще ни помогне да преосмислим модела
на музикално образование в българското училище като основен „стрийм“ в
културата след Освобождението.
Ключови думи: музикално образование, програма по музика, църковно
пеене, нотно пеене, модел

Първите програмни документи, който определят модела на народното
просвещение и съдържанието на учебния процес след Освобождението,
са Привременният устав за народните училища от 29 август 1878 г., „Привременни правила за реалните училища“ от 3 октомври 1878 г. и други
документи, издадени през периода на временното руско управление.
Те са изготвени от Дирекцията за народното просвещение и духовните
дела, ръководена от Марин Дринов (1833–1906 г.). Отделът съществува в
Източна Румелия само до октомври 1878 г., а в Княжество България – до
юли 1879 г., но отделни негови разпоредби остават в сила и по-късно до
приемането на съответните нови наредби или правила.
1 Rossitsa Draganova is an Associate Professor at the Institute of Art Studies, BAS. Research
areas: musical culture, musical aesthetics, theory and history of general music education, musical pedagogy. Author of: The Music-Making. Aspects (2007, Book of the Year Award by the
Union of Bulgarian Composers), Modern Terminology and Pedagogical Practice: Dictionary
of Music for Students (2013), many textbooks for the general education schools. E-mail: r_draganova@abv.bg
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Според Привременния устав народните училища се разделят на степени – първоначални (с тригодишен срок на обучение), средни, или
двукласни (с двугодишно обучение) и главни, или четвъртокласни (с
четиригодишно обучение). Целта на първоначалните училища, създавани и издържани от общините, е „да учат децата на четене и писане, да
развиват у тях началните религиозни и нравствени понятия и да им дават
начални полезни познания“. Средните (двукласни) училища се откриват
от „по-богати общини“ и дават на децата „елементарно образование“.
Главните (четвъртокласни) училища се откриват в „по-богатите градове“.
Първите две години от подготовката в тях съответстват на обучението в
двукласните училища, а горните два класа дават по-задълбочени познания
по включените в програмата учебни предмети2.
Какви предмети са описани в Привременния устав? Учебният курс на
първоначалното народно училище включва: а) Закон Божи; б) четене по
книгите граждански и църковни; в) писане; г) първите четири действия
от аритметиката и д) църковно пеене (пѣяние) там, където преподаването му е възможно. В средните (двукласни) училища задължително се
изучават: а) Закон Божи; б) Български език; в) Аритметика; г) Българска
история; д) Отечествена география; е) Естествознание; ж) Чертание и з)
Църковно пеене (пѣяние). Освен предметите, преподавани в двукласните
училища, в горните два класа на главните се изучават още: а) Закон Божи;
б) Старобългарский език и Руски; в) География; г) Всеобща история; д)
Практическа геометрия; е) Физика и ж) Физиология с Хигиена (Игиена)3.
Трябва да подчертая, че когато в процеса на работа се върнах назад
до „първичния документ“ и проверих оригиналния текст на Привременния устав, бях силно впечатлена от формулировката „църковно пеене
(пѣяние)“, която влизаше в противоречие с утвърдените в литературата
представи за официалната програма по музика в края на ХІХ и началото
на ХХ век. Направената от мен справка с някои широко разпространени
издания, посветени на историята на образованието и на музикалното
възпитание в българското училище, публикувани през периода 1944–1989
г. потвърди, че досега учебният предмет е представян само като „пеене
(пение)“4. Разбира се, подобен „пропуск“ може да се обясни с идеоло2 Privremenen ustav за народните училища от 29 август 1878 г. [Privremenen ustav za
narodnite uchilishta ot 29 avgust 1878 g.]. Plovdiv, 3–6.
3 Privremenen ustav, 3–6.
4 Вж. например Atanasov, Zhecho. История на българското образование (лекционен курс)
[Istoriya na balgarskoto obrazovanie (lektsionen kurs)]. Sofia, 1984, 197.; Vitanova, Lilyana,
Gencho Gaytandzhiev. Музикалното възпитание в българското училище [Muzikalnoto
vazpitanie v balgarskoto uchilishte]. Sofia, 1975, 51. Витанова и Гайтанджиев интерпретират
въпроса за „църковното пеене“ (псалтикия) главно във връзка с развитието на музикалното
възпитание до Освобождението и при анализа на училищната самодейност.
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гическите условия, при които са реализирани въпросните изследвания.
Но определянето на предмета като „църковно пеене (пѣяние)“ разкрива
дълбока връзка с традицията, с установените форми на музициране в
българското училище, релевантни за процесите и трансформациите в
музикалната ни култура през ХІХ век5, и в този смисъл използването
на формулировката не следва да бъде премълчавано, а напротив – проблематизирано, например във връзка с музикалния материал, включен в
учебниците по музика, публикувани след Освобождението.
Другата подмяна, свързана отново с неточно цитиране на Привременния устав е, че в него се предвижда изучаване на „нотното пѣние“6.
Всъщност този термин не се среща в Устава, а само в придружаващите
го програми за класното училище7. В програмата за отделенията от 1878
г. предметът се нарича накратко „пѣние“. По силата ѝ в Отделение I на
първоначалното училище следва да се изучават „кратки школски песни
със съдържание, достъпно за деца, и църковни: Господи помилуй, Молитвами Богородици, Слава Отцу и други кратки“. В Отделение II, наред с
„църковни песни за Господските празници“, вече се включват и школски
песни. Програмата за Отделение III е най-свободна; тук указанието е
най-общо „църковни и школски песни“8.
Както е видно, идеята за „църковно пеене (пѣяние)“ в Привременния
устав се комбинира с по-широко представяне на репертоара в придружаващите го документи. От една страна, това разкрива ясно връзките на
предмета с общата философия на образователния процес и формирането
на християнските ценности. От друга страна, особено в комбинация с
уточнението „там, където преподаването му е възможно“, това определение фактически изисква пеенето в учебния час в известен смисъл да се
разграничи от музицирането в бита/семейството, да се подбере специално
песенният материал, да се разкрият пред учениците нови естетически
5 Вж. напр. Kuyumdzhieva, Svetlana. Музикално обучение в новобългарските училища през
XIX век [Muzikalno obuchenie v novobalgarskite uchilishta prez XIX vek]. In: Българската
музикална култура през епохата на националното Възраждане [Balgarskata muzikalna kultura
prez epohata na natsionalnoto Vazrazhdane]. Sofia, 1993, izvanreden broy, 5–12.
6 Вж. отново Atanasov. История на българското образование, 197; Vitanova, Gaytandzhiev.
Музикалното възпитание в българското училище, 51.
7 Учебните програми както тогава, така и днес, развиват основните идеи, заложени в
Закона за образованието, и детайлизират учебното съдържание на образователния процес по класове. От друга страна, те са пряко свързани с практиката, нейните особености,
традиции и предизвикателства и са подложени на интерпретация в конкретиката на образователния процес.
8 Вж. Tsonkov, D. Материали за изучаване на учебното дело в България. Книга VII. Развитие на основното образование в България от 1878 до 1928 г. [Materiali za izuchavane na
uchebnoto delo v Bulgaria. Kniga VII. Razvitie na osnovnoto obrazovanie v Bulgaria ot 1878
do 1928 g.] Sofia, 1928, 76–77.
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ценности. Прави впечатление и устойчивото повтаряне на определението
„школски песни“ в придружаващите програми за първоначалното народно
училище, което е и най-масовото през този първи етап. Разбира се, самата
практика несъмнено ползва и много фолклорни образци, но преосмислянето им като „школски“ вече измества акцента към образователния
смисъл и задачи, има изисквания към техния текст и семантика. Това
отново предполага капацитет за специален подбор от страна на учителя,
което, наред с недостатъчно доброто владеене на посочените в програмата
църковни образци, е най-вероятната причина изучаването на предмета
да не се задава ултимативно, а да се съобразява с конкретните условия в
дадено училище9.
Промените в учебните програми през следващите години са чести, без да
засягат вече представената рамка по същество, но като внасят малко повече
конкретика и допълнителни указания. Така в програмата за отделенията от
1880 г. вече се изброяват не само школски и църковни, но и народни песни,
като това най-вероятно отразява състоянието на самата практика. Добавят
се и изисквания като например самите песни да бъдат „със съдържание
достъпно за децата“ в първо отделение или да се усвояват „практически“
във второ отделение10. В Закона за обществените и частните училища от
1885 г. предметът е записан вече само като „Пеене“, но придружаващата го
програма все пак изисква да се изучават „кратки черковни песни, особено
ония, които се пеят при литургията, училищни и народни песни“, както
и „запознаване с нотното пеене по цифровата метода“ в трето и четвърто
отделение11.
Така се връщаме към въпроса за „нотното пѣние“, предвидено да се
изучава досега само в класните училища, но което програмата от 1885 г.
някак механично пренася/сваля и надолу към отделенията. Трудността да се
интерпретира правилно въпросът за истинското значение на нотното пеене
е свързана и с разминаванията между заявеното най-общо в официалните
документи и реалната практика през този първи етап от развитието на
българското образование след Освобождението (1878–1891 г.). Практика, за
която имаме сравнително малко сведения – от отделни доклади от инспекции, от някои полемични статии, публикувани основно на страниците на
9 Важно е в тази връзка да припомним, че едногласното псалтикийно пеене е характерна
мъжка практика, поради което е проблематично в каква степен учителките в отделенията
са можели да изпълнят изискванията на програмата за преподаване на „църковното пеене“
дори на едно най-общо ниво.
10 Вж. по-подробно Tsonkov. Материали за изучаване на учебното дело в България, 82–109,
където измененията са представени по предмети, скрупульозно и с много детайли. Промените по отношение на предмета „Пеене“ обаче изобщо не са интерпретирани.
11 Stoyanov, G., N. Filipova, M. Terziyska. Христоматия по история на българското
образование [Hristomatiya po istoriya na balgarskoto obrazovanie]. Blagoevgrad, 1990, 151, 105.
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сп. „Училищен преглед“12, и която имаме в известна степен склонността да
идеализираме, пренасяйки положителните моменти и оценки върху общата
картина, пренебрегвайки въпроса за броя на обхванатите в училище деца
или за процента на тези, които действително завършват своето образование.
През учебната 1878/79 г. в Княжество България има общо 1088 основни
и класни училища. В началото на учебната 1880/81 общият им брой вече
е 1409, с 321 повече. Но паралелно на това през учебната 1881/82 г. необхванати в училище остават 72% от подлежащите на обучение деца. Като
най-добро се преценява положението във Видинския учебен окръг, където
учели 56% от децата. След Съединението, според официалното преброяване
през 1900 г., в България има 3928 градове и села, а броят на първоначалните училища е 2700. Следователно 1138 села, както и 1141 колиби и махали,
тоест общо 2279 населени места, са без училища. Пак според данните от
това преброяване процентът на неграмотните от 7 до 30-годишна възраст
формално е 59,5%, но на практика е и по-висок, защото за грамотни са се
приемали и онези, които могат да пишат само името си. През 1900 г. само
37% от постъпилите в I отделение деца са завършвали IV отделение13.
Въпросът за действителната роля на „нотното пѣние“ обаче трябва да
се разглежда не само във връзка с числеността на учащите, но и във връзка
с целите и задачите на различните образователни степени, съществуващи
по това време, с ясно съзнание за тяхната специфика, както и в светлината
на ползваните в края на XIX в. основни образователни методи.
През 1885 г., когато встъпва в сила Законът за обществените и частните
училища14, структурата на образованието в Княжеството е вече променена
спрямо посоченото в Привременния устав. Променят се образователните
цели както на първоначалното училище („да развие ума и тялото на децата,
да упъти нравственото им развитие; да пробуди любовта им към книжовността и да им даде най-нужните за всеки гражданин познания“), така и на
главното училище („да уякчи и да разшири познанията от първоначалното
училище и да подготви децата към специално образование“)15. Развива
се средното професионално образование, като над главното училище се
надстройват или професионалните училища (индустриално, земеделско,
12 Това месечно списание се издава от 1896 г. до 1949 г. от Постоянния учебен комитет
при Министерството на народното просвещение и публикува в своя официален раздел
разпоредби, закони, наредби, правилници, окръжни, доклади, учебни програми и пр., а в
неофициалния си раздел много статии за образователното дело и науката, информация и
рецензии за нови книги, учебници, хроника на педагогически събития у нас и в чужбина и др.
13 Вж. Atanasov. История на българското образование, 211–212, 225.
14 Известен е и като закон на Р. Каролев. Определян е като първия системен закон в
историята на българското образование и е въведен след Съединението и на територията
на Източна Румелия.
15 Stoyanov, Filipova, Terziyska. Христоматия по история на българското образование, 150–151.
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търговско, духовно, педагогическо), или горните класове на гимназиите
(долните им класове имат еднаква програма с главното училище). Горният
гимназиален курс в мъжките и девическите училища е с различна продължителност и програма. Всеки от тези видове училища има своя специфика,
свои специални образователни задачи16.
Впрочем оценките на изследователите за мястото и значението на нотното пеене в разгръщането на музикалнообразователния процес в България
непосредствено след Освобождението са нееднозначни, дори негативни,
главно като следствие от недостатъчното диференциране и разбиране на
вида на училищата, за които става дума – първоначални, класни/главни,
специални училища или гимназии, както и на смесването на елементи
от програмите на различните видове училища в Княжество България и в
Източна Румелия. Част са от една по-обща критика на „теоретичната част
в програмите, свързана при това с осъзнаване и изучаване на излишно
голям брой музикалноизразни елементи, много от които са неподходящо
сложни за условията на общообразователните училища по това време“17.
Обобщава се, че за „този, а твърде често и за следващите периоди е характерно нецелесъобразното механично пренасяне в общообразователните
училища на изисквания, методи и пособия за професионално музикално
обучение, които се явяват непосилни с оглед условията и възможностите
на масовото музикално възпитание“18.
Разбира се, тези забележки биха тежали на мястото си, ако се отнасяха до
практиката на съвременното общообразователно училище, функциониращо
в една разгърната, детайлизирана система, в която ясно се разграничават
сферите на масовото и на професионалното/специалното обучение. Но не
трябва да се забравя, че през първите години след Освобождението именно
класните/главните училища и гимназиите са подготвяли немалка част от
бъдещите чиновници и учители на Третата българска държава. Липсата на
кадри е била основен проблем. Така например през 1887/88 учебна година
само 102, или 3.09 % от 3292 първоначални учители, регистрирани в народните училища, са имали пълно педагогическо образование; с пълно средно
образование са били 232, или 7.05 %, а с незавършено средно и първоначално – 3060, или 92.95 % от тях19. Затова и оценката ни неминуемо ще се
16 Lyulyushev, M., Y. Kolev, A. Chavdarova, E. Sachkova. История на педагогиката и българското образование [Istoriya na pedagogikata i balgarskoto obrazovanie]. Sofia, 1998, 300–304.
17 Vitanova, Gaytandzhiev. Музикалното възпитание в българското училище, 57–58.
18 Vitanova, Gaytandzhiev. Музикалното възпитание в българското училище, 58.
19 Kolev, Yordan. Българската интелигенция. 1878–1912 [Balgarskata inteligentsiya. 1878–1912].
Sofia, 1992, 99. Вж. също данните, публикувани от Peev, Georgi. Изграждането на българското образование в началото на Третата българска държава [Izgrazhdaneto na balgarskoto
obrazovanie v nachaloto na Tretata balgarska darzhava]. Available at: http://ebox.nbu.bg/
pa2014/17_G.)Peev.pdf [accessed 22.05.2019].
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промени, когато осъзнаем, че изучаването на „нотно пѣние“, предвидено
в програмите към Привременния устав, трябва да се разглежда не като
изискване към музикалното възпитание в едно масово средно училище,
а като елемент от подготовката на формиращото се учителство и други
професии на българската интелигенция по това време.
В заключение можем да обобщим, че Привременният устав е програмен документ, който не само задава модела на българското училище след
Освобождението, но определя и много от характеристиките на обучението
по музика. Придружаващите го програми, неслучайно определяни като
„основните, върху които се градят всички останали впоследствие“20, се
превръщат както в положителен образец (еталон) за разгръщането на
практиките, така и в рутинен шаблон, чиито особености и дори някои
недостатъци са пренасяни многократно по-нататък през годините. Като
цяло интерпретацията на посочените документи очертава още по-ясно
модела на музикалното образование в българското училище, спомага да
разберем по-ярко ролята му на основен „стрийм“ в културата ни след
Освобождението.
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THE PROVISIONAL STATUTE OF 29 AUGUST 1878 AND
THE MODEL OF MUSIC EDUCATION AT BULGARIAN
SCHOOLS
Rossitsa Draganova
Summary: The Provisional Statute (Privremenen ustav) is the first programming
document for the development of the Bulgarian school after the Liberation. It was
introduced in the study of music education, unfortunately inaccurately. First, it
speaks of teaching “church singing” and not, as has so far been reported, “singing”.
Second, the document does not mention the “Partition-based singing”. In fact, this
term is found only in the accompanying curriculum developed by Marin Drinov.
Defined as “the basics upon which all others are built subsequently”, they became
both a positive model for the unfolding of practices and a routine pattern whose
features and even shortcomings had been carried forward again and again over
the years. The analysis of the Provisional Statute will help us rethink the model of
music education at Bulgarian schools as the ‘mainstream’ of post-Liberation culture.
Keywords: music education, music curriculum, partition-based singing, church
singing, model
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BODRA SMYANA CHOIR AS A MODEL FOR THE
DEVELOPMENT OF CHILDREN’S CHOIRS IN
BULGARIA IN THE SECOND HALF OF THE
20TH CENTURY
Iva Georgieva1

Institute of Art Studies, BAS

Abstract: The 1960s and 1970s were a time when Boncho Bochev's conducting
method and his approaches to Bodra Smyana became a model for the development
of children's choirs in Bulgaria. His method was sustainably developed owing to
concerts given across the country, participations in Radio Sofia's programmes,
recordings, inclusion in music textbooks for students. Young conductors learned
from Boncho Bochev how to organise training, select repertoires, vocal work and
sound emission. Bodra Smyana’s model has been adopted in the practice of various
musical centres and even schools, but the focus of this paper is put on four children's
choirs: Dobrich Choir with conductor Zahari Mednikarov, the choir in Burgas with
conductor Milka Stoeva, the Varna Boys and Youth Choir with conductor Marin
Choonev and Druzhna Pesen Sliven Choir with conductor Metodi Matakiev.
Keywords: choir, conducting method, performance practice, methodology, children’s music

The founder of Bodra smyana – the famous pedagogue and conductor Boncho Bochev builds a system of principles that provide detailed planning in the
development of the team. It covers aspects of its conducting method, such as
teaching methodology, organization of the activities, mechanisms for achieving
high artistic criteria. The model of work at Bodra smyana proved to be successful and at the twentieth anniversary of the founding of the choir in 1967
Boncho Bochev says that his choir is becoming also a methodical center: “The
rehearsals are attended by conductors from the country and abroad, sometimes
by weeks. There are whole children’s choirs coming from the country to listen
and to be put in audition. Written consultations are sought by many European
countries, the USSR, the USA and Canada”2.
1 Iva Georgieva is a PhD student at the Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences,
supervisor Assoc. Prof. Dr Rossitsa Draganova. E-mail: ivayancheva@gmail.com
2 Bochev, Boncho. Характерното в организацията и обучението на хор „Бодра смяна“
[Harakternoto v organizatsiyata i obuchenieto na hor “Bodra smyana”] In: 20 години „Бодра смяна“
(Материали от методическа конференция за обобщаване опита на хора) [20 godini “Bodra
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Boncho Bochev’s choir quickly became a good example of the newly formed
singing ensembles. A report from 1981 confirms that “on the example of Bodra
smyana there are 17 pioneer choirs with great international authority. They have
been awarded over 20 first international awards”3. It is impossible to trace this
number if we add also the school choirs, as well as the youth singing groups
formed by the initiative of the grown-up choristers (such as the Choir of Sofia
young ladies, Chamber Choir Polyphony and so on). There are many layers of
influence of the Boncho Bochev’s model in the choral performance tradition.
“Bodra smyana” inspires a number of conductors and pedagogues and contributes to the development of many children’s choirs in Bulgaria and abroad, but
within this report we will mention only a few of them: Dobrich children’s choir,
Druzhna pesen, Choir of Varna boys and youths and Bourgas Children Choir.
The Bodra smyana model
In an autobiographic book published in 1975 Boncho Bochev synthesized
his methodical principles4. We can group them in three main points – the stages of training through subdivision of the choir into different groups, both for
rehearsals and for solfeggio lessons; rich and varied repertoire and repertoire
exams; developing personal qualities and ensuring systemic work. Children are
admitted at early age – when they are between 7 and 11 years old5. So, their stay
in the choir is increased. The hundreds of children are distributed in different
choirs – choir of the young, junior, senior, elite and mass formation. In this
way, it is possible to achieve planning in the musical training and to ensure a
continuous weekly participation in concerts and various events. These children
are also studying solfeggio, thanks to which they quickly and skillfully deal
with the reading of choral works and assimilate a huge repertoire. Individual
tracking of the musical abilities and vocal qualities begins with the admission in
choir and it is organized regularly 2–3 times a year. These checks ensure timely
learning of the material being studied. They stimulate the will and persistence
of the kids; they also help the leader to form chamber ensembles that diversify
concert programs or to choose some children for soloist or to prepare them as
promoters of the repertoire to their schools.
Regular and systematic work is required to grow children not only musically but also personally. The Bodra smyana model is a well-structured and
time-proven system that ensures a conscious and emotionally influential interpretation on the scene.
smyana” (Materiali ot metodicheska konferentsiya za obobshtavane opita na hora). Sofia, 1967, 48.
3 ЦДА, ф. 1120, оп. 23, а.е. 1333–1339, 1981, л. 39 [TsDA, F. 1120, opis 23, a.e. 1333–1339, l. 39].
4 Bochev, Boncho. Как се роди и израсна хор „Бодра смяна“ [Kak se rodi i izrasna hor
“Bodra smyana”]. Sofia, 1975.
5 Bochev. Kak se rodi i izrasna hor “Bodra smyana”.
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The Bodra smyana model in other choirs
The basic principles of work in Bodra smyana are also observed in the
mentioned choirs. Of course, some of them are adapted to local conditions.
In Bodra smyana, partial rehearsals, as well as solfeggio lessons, take place
in groups during the day – in the morning and afternoon, and only general
rehearsals are usually in the evenings. In this way, Boncho Bochev avoids
overloading the children from the systemic standing until late. But in the
province, this is not always possible due to the smaller number of people in the
choir and because the rehearsal rooms are often shared with other performers.
The parents’ reluctance to put the children to rehearsals until late is one of the
obstacles at the beginning of the Dobrich Choir, says Zahari Mednikarov6. The
organization of rehearsals is made in the best possible conditions to ensure
attendance and efficiency.
Within all the choirs there are several choir formations. Only the boy choir,
due to its specificity, can not be subdivided into so many formations, but instead
there is a choir of boys and a choir of youths, and the general formation is in
fact a mixed choir.
This also implies new repertoire tasks, although many of Bodra smyana’s
songs are favorites for boys and most of the children’s choirs in the country.
Each conductor selects those of the works which, on the one hand, meet the
children’s abilities and, on the other hand, give a characteristic look to the
choir. “Of course, all the choirs you do will be something different from each
other. They will resemble each other because they are all choirs in pioneer
organizations, but they will also have a difference, as long as they are on a
different level, as conductors with different capacities and abilities, with different views and tastes, and in different approaches. Of course, the repertoire
will determine they, the conductors”7.
Spreading the Bodra smyana model
There are many communication channels that spread the information about
Bodra smyana as a successful model for work with children’s voices. Because
of its stable organization, the choir has impressively many and various tasks.
In addition to the concerts and tours all over the country, we can see on their
shift participation at the National Opera Theatre, performances at Radio
Sofia, recordings of gramophone plates, filming television broadcasts and
movies, etc. Thanks to the successful combination of conducting experience
6 Abadzhiev, Aleksander. Вълшебните ръце на Захари Медникаров [Valshebnite ratse na
Zahari Mednikarov]. Sofia, 2009.
7 Bochev, Boncho. Песните, характерни за репертоара на хор „Бодра смяна“ и очертаващи
профила на този колектив [Pesnite, harakterni za repertoara na hor “Bodra smyana” i ochertavashti profila na tozi kolektiv]. In: Курс за ръководители на пионерски хорове. Ръкопис
[Kurs za rakovoditeli na pionerski horove. Rakopis]. 10.02.1962, 1.
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1. Bodra smyana choir during a rehearsal

and pedagogical approach, Boncho Bochev gained the trust and support of the
audience and the music community.
Bodra smyana appears as an example in the 1960s music and singing books8.
Children become a model in learning the choral-singing habits. Pictures are
showing the correct sitting and standing body position, correct sound formation
of each vocal, the correct face expression, according to the character of the song.
Several recordings of chorus works performed by Bodra smyana are selected
for listening in class. In this way, the characteristic light, crystalline child sound
is demonstrated.
Often, the choristers of Bodra smyana take part in practical demonstrations
about the gained experience during seminars and conferences on the issues of
musical pedagogy and choral conducting. They are having educational concerts
to children and to the public. They are hosts or they are visiting other children’s
choirs in the country. And sometimes, even at school, at music and singing class,
selected children are given the task of showing to their classmates how Bodra
smyana performs any particular song.
8 Вж. Bochev, Boncho, Georgi Dimitrov, Todor Popov, Tsvetan Angelov. Пеенка за пети клас
на общообразователните училища [Peenka za peti klas na obshoobrazovatelnite uchilishta].
Sofia, 1954. Bochev, Boncho, Georgi Torbov, Ivelin Dimitrov, Ivanka Kostova. Учебник по пеене
2. клас на общообразователните трудово-политехнически училища [Uchebnik po peene 2.
klas na obshoobrazovatelnite trudovo-politehnicheski uchilishta]. Sofia, 1967.

348

Bodra smyana participates in three international congresses of the International Society for Music Education (ISME) and there, besides concerts, they also
demonstrated open solfeggio lessons9. This forum for exchanging experiences
and discussing the trends in the development of children’s choral art to present
new songs. In 1970, apart from Bodra smyana, representatives from Bulgaria
were also the children from the Dobrich Children’s Choir, who already enjoyed
their success inspired by their friends from Sofia.
What is the reason for the flowering of the representative choirs at the pioneer institutions? Boncho Bochev himself responds that it is mainly the good
working conditions – prepared conductors, successful choirs, regular rehearsals
on certain days and at appropriate hours, comfortable halls, instruments, notes,
etc10. With such conditions, children’s choirs are developing rapidly, and some
of them gain international recognition.
Indeed, in Dobrich, Varna, Burgas and Sliven, etc. there are conditions as
well as musical traditions. Zahari Mednikarov, Marin Chonev, Milka Stoeva and
Metodi Grigorov are erudite musicians who put their whole creative energy into
establishing and strengthening the regional choirs. The children choirs (everywhere except in Bourgas) arise when there was already founded well-known
mixed choirs, led by the same conductors. Therefore, learning the experience
of Bodra smyana for them becomes very natural. All of them, with gratitude,
remember the impulse they get from Boncho Bochev for their work with children.
Principles of methodological assistance
As for any other element of his conducting work, regarding the methodological
assistance, Boncho Bochev has a system and several rules of mutually beneficial
cooperation. This question he commented in detail in a report presented to a
seminar for leaders of choirs in February 196211. Bochev not only cooperated with
his colleagues but formulated a complete system in which the choirs adopting
the Bodra smyana model could become methodological centers on regional level.
Three approaches to methodological assistance are proposed within the report.
1. Visiting the rehearsals of Bodra smyana:
- They are open to everyone and anytime;
- Zahari Mednikarov, Marin Chonev, Milka Stooeva and Metodii Grigorov
attended many rehearsals, solfege lessons and concerts.
2. Sharing repertoire and providing notes:
- The easier songs of Svevoslav Obretenov: Svarila baba chorbitsa, Mesechko
9 Задгранични турнета на „Бодра смяна“ [Zadgranichni turneta na “Bodra smyana”]. Available
at: https://bodrasmyana.bg/about-us/tour/ [accessed 15.07.2019].
10 ЦДА, ф. 1772К, oп. 1, а.е. 1561, л. 11 [TsDA, F. 1772K, op. 1, a.e. 1561, l. 11].
11 Bochev, Boncho. Оказване на методическа помощ на хоровете [Okazvane na metodicheska pomosh na horovete]. In: Курс за ръководители на пионерски хорове. Ръкопис [Kurs
za rakovoriteli na pionerski horove. Rakopis]. Sofia, 16.02.1962.
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yasen; Odi Transko idat, Koza i pelin by Georgi Dimitrov; Zakukala kukuvitsa
and Prehvrakna ptichka by Philip Koutev; Dobri Hristov’s Ranen yunak, and
Rodna pesen hymn; songs such as Jakob Gotovac’s Zhalba za teleto.
3. Organizing educational and training concerts:
- In some cases, a joint program is being prepared, and so-called “zapevachi”
are also provided. This can also be done with the inclusion of chamber numbers
performed by the experienced choristers of Bodra smyana in order to refresh
the program.
The third approach is mainly applicable to the Sofia school choirs. However,
the first and the second are crucial for tracing the Boncho Bochev model to the
regional representative children’s choirs.
These are the first steps of establishing the Dobrich Children’s Choir, Choir
or Varna Boys and Youths, Sliven Choir Druzhna pesen and Bourgas Children
Choir (today Milka Stoeva). During their visit to Bodra smyana, their leaders
assimilated the principles of organizing a choir and learned new repertoire. All
of them successfully applied the method of Boncho Bochev. Its characteristic
aspects we observe in the practice of all these four choir. Those are, for example,
the younger age of the candidates, the new recruits every few years, the careful
vocal work, the solfeggio lessons, the predominance of the partial rehearsals, the
repertory exams, the high productivity, the discipline, school success, and so on.
Factors are many. We can add what Zahari Mednikarov says: “In his complete
aesthetic concept, not only the performance of the songs, but also the arrangement
of the chorus, the way of entering and exiting the stage, the children’s keeping,
the dress, the hairstyles, etc., are included. So, before a concert he checks himself
how the choral risers are placed, he keeps track if all the kids are in a line. In
this way, he creates habits that make the little singer feel the sense of security –
something extremely necessary on the stage”12.
Dobrich Children’s Choir
Boncho Bochev is co-founder of the well-known children’s choir. The idea
came in the spring of 1961, when a festival was held in Dobrich, where Dobrudjanski zvutsi became a winner. Then Boncho Bochev raises the idea of
making a children’s choir. The beginning is difficult, but the four concerts of
Bodra smyana in Dobrich in the fall of 1961 are very inspiring13. Apart from the
methodology and the repertoire, the Dobrich Children’s Choir also perceives the
same sound. From recordings we find that children have mastered the ability to
recreate the character of the song, and by the old pictures we see that they sing
with the characteristic “natural voice position”. In Yordan Dafov’s narrative
12 Mednikarov, Zahari. Бончо Бочев [Boncho Bochev]. – Музикални хоризонти [Muzikalni
horizonti], 1973, № 4, 78.
13 Abadzhiev. Вълшебните ръце на Захари Медникаров, 35.

350

about the Children’s Choir, we find many similarities with Bodra smyana: “The
children were studying solfeggio, rhythm, the main repertoire, following a strict
disciplinary system of learning”14.
Druzhna pesen
The Bodra smyana model is also realized in Sliven through the work of
Methodii Grigorov. Creating a children choir was a difficult task at the beginning.
Metodii Grigorov was invited to become a conductor of the choir, provided that for
the 20th anniversary of the local Pioneer Institute in 1970 he will able to prepare 20
songs15. Under such extreme conditions began the rapid development of Druzhna
pesen and very soon after the beginning their first successful tour in Germany
was realized following the steps of Bodra smyana – Buhendwald, Weimar,
Leipzig. Because of administrative obstacles, Metodi Grigorov specializes in
choral conducting after having some experience with the children’s choir but
he realizes that education is not enough and says in his book about the Sliven
choirs: “I was constantly learning. I learned from the experience of my senior
colleagues. I attended rehearsals of the Sofia Choir Bodra smyana, led by the
best connoisseur of the children’s choral singing in Bulgaria – Boncho Bochev”16.

2. Bodra smyana choir during a concert

14 Abadzhiev. Вълшебните ръце на Захари Медникаров, 77.
15 Grigorov, Metodii i dr. Методий Григоров и сливенските хорове (1968–2003) [Metodii
Grigorov i slivenskite horove (1968–2003)]. Sliven, 2004.
16 Grigorov. Методий Григоров и сливенските хорове.
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Choir of Varna Boys and Youths
Boncho Bochev is involved with all issues of choral art, including the
problem of creating a boy choir in Bulgaria. On the tenth anniversary of Bodra
smyana in 1957, he pointed out that one of the priorities for the future would
be to attract more singing boys17, and in 1967, on the twentieth anniversary
of the choir, he placed third among the upcoming tasks and events ‚“to build
a boys’ formation”18. This idea was not realized in Bodra smyana, but it was
performed by Marin Chonev and his boy choir, created in 1969. At their first
concert in 1971, Bochev was sincerely glad and writes in the Golden Book of
the choir: “The Varna boys cut the ribbon and first found the way of choirs
selected among the smallest men with short pants. Good luck!”19.
Bourgas Children Choir
The Bourgas Children Choir was founded by Boris Ibrishimov, but we don’t
have much information about this early period20. The choir is usually associated
with the name of Milka Stoeva. In her biographical reference in the archives in
Burgas the name of her teacher takes its place. The founder of the children’s
singing in Bulgaria – Boncho Bochev, is of particular importance for her as a
conductor. The organized course for conductors from this remarkable pedagogue,
musician and artist played an important role in the creative biography of Milka
Stoeva. Boncho Bochev and the choir Bodra smyana become a model and
creative inspiration for her entire life21.
Many aspects of the organization of the choir have been preserved in
Bourgas – the way of selection of the candidates, voice checks and exams,
vocal work, solfeggio, partial rehearsals etc. The three subdivisions of the
choir still exist - choir of the little ones, elite concert choir and mixed choir.
The organization and the methodology still work nowadays. The repertoire
brings the most noticeable change. The songs once used by Bodra smayna
(Ako vsichki detsa, Koza i pelin, Liulchina pesen, etc.) continue to be sang on
so-called “retro concerts”.
Boncho Bochev’s will to support the strengthening of the children’s choirs
in Bulgaria is not only triggered by an external administrative impulse for
methodical help, but also by his deep sense of public debt. Through his system actions, the conductor not only imposed the Bodra smyаna model as a
17 10 години хор „Бодра смяна“ [10 godini hor “Bodra smyana”]. Sofia, 1957, 39.
18 Bochev. Характерното в организацията и обучението на хор „Бодра смяна“, 48.
19 Chonev. Паметта на българите [Pametta na balgarite]. Available at: http://www.
pamettanabulgarite.com/page/4155162:Page:86300 [accessed 15 July 2019].
20 Разисквания [Raziskvaniya]. In: Курс за ръководители на пионерски хорове. Ръкопис
[Kurs za rakovoditeli na pionerski horove. Rakopis]. 16.02.1962, 22.
21 Slavcheva, Maya. Школа по дух [Shkola po duh]. Burgas, 2018, 15.
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successful model for the development of children’s choirs in the second half of
the 20th century, but also confirmed the achievements of the Bulgarian choral
work on national and world level.
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ХОР „БОДРА СМЯНА“ КАТО МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕТО
НА ДЕТСКИТЕ ХОРОВЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА
ПОЛОВИНА НА XX ВЕК
Ива Георгиева
Резюме: 60-те и 70-те години на XX век са време, в което диригентският метод
на Бончо Бочев и неговите подходи на работа с „Бодра смяна“ се превръщат в
модел за развитието на детските хорове у нас. Той се разпространява устойчиво благодарение на концертите в цялата страна, участието в програмата на
Радио София и звукозаписната дейност, присъствието в учебниците по музика.
Младите диригенти се учат от Бончо Бочев в много отношения: организация
на обучението и подбор на репертоара, вокална работа и звукоизвличане.
Моделът на „Бодра смяна“ се възпроизвежда многократно в практиката на
различни музикални центрове и дори обикновени училища, но в настоящия
текст ще се спрем основно на четири школи: добричкия Детски хор с диригент Захари Медникаров, Детския хор в Бургас с диригент Милка Стоева,
Хора на варненските момчета и младежи с диригент Марин Чонев, както и
на сливенския хор „Дружна песен“ с диригент Методи Матакиев.
Ключови думи: хор, метод на дирижиране, изпълнителска практика, методология, детска музика
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EXAMPLES OF CROATIAN MODERN AND SYRIAN
SACRAL WORKS OF ART IN THE CREATIVE PROCESS
FROM IDEA TO REALIZATION
Vinicije B. Lupis1
Abstract: Sacral art is undergoing permanent change of its external clothes,
however with a permanent constant of keeping the visual interpretation of the
truthfulness of the Logos of Christian ecumenism. Within sacral paintings, which
are a peculiar visualisation of “God’s message”, comparable to the human nature
of the materialisation of the beyond, two artists, one from Croatia – Eugen Varzić and the other from Syria – Elias Ayoub, each of them in his own way, have
continued, in visual terms, to develop the contemporary Christian iconography,
proving repeatedly that they belong to one and the same visual ecumene of the
universal language. The Croatian contemporary painter Eugen Varzić has successfully tried his hand in several categories of sacral art. The Syrian painter Elias
Ayoub follows the style of postmodern figurative expressionism characterised
by a strong antiwar sentiment and a clear Christian message of hope. These two
modern Christian artists, each in his own way, give form to a modern imaginary
world and to new perceptions of Christian painterly canons in the process of
artistic creation.
Keywords: Eugen Varzić, Elias Ayoub, iconography, artistic process, canon

Introduction
The theme of this paper is the presentation of the oeuvre of two contemporary artists – the Syrian painter Elias Ayoub and the Croatian painter Eugen
Varzić. Religious experience and aesthetic experience have always more or
less successfully permeated. There is no religion in the history of mankind that
has not expressed its experiences also through artistic searching for beauty.
Beauty, in fact, has always been seen as one of the privileged links between
man and the divine. The theology of Christian community has been pondering
1 Vinicije B. Lupis graduated from the double-major program in history and archaeology (1992 ),
and in history and theory of art (1995), Zadar; MA (1998), PhD (2004) for his thesis on Dubrovnik
cathedral reliquary. Areas of research: history, history of art, archaeology, archives. He worked
at the Institute of Social Sciences (2007); head of the Regional Center of Dubrovnik Institute
(2009). He has published hundreds of scientific papers and several books; editor of several
journals and books; he received distinctions for achievements in the field of research on history
and history of art. E-mail: vinicije.lupis@pilar.hr
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on the category of “beautiful” since its very beginnings. At it, theologians tie
in with theoretical insights about the beauty present in Greek philosophical
tradition. Here we primarily refer to Aristotle for whom “order” and “symmetry” are the supreme forms of beauty that mathematics reflects best. Christian
theology of beauty has been considerably affected by Plato’s vision of the
encounter with beauty as with the space of memories of eternity. Classical
approaches to beauty develop the assumed ranges of Greek wisdom towards
the revealed God’s beauty evidenced by the biblical texts themselves. So
Augustine equates beauty with love understood as “order” and “harmony of
interrelations” of those who love each other. He speaks about ordo amoris in
God. Also the metaphysical thoughts of Thomas Aquinas about the qualities
of beauty (integritas, claritas and proportio) find their recourse in the speech
about God’s beauty2.
Elias Ayoub
There are numerous links between Syrian and Croatian art, from early Christian and ancient times, as well as those viewed through the prism of Christian
ecumene. With his visual art oeuvre, the Syrian painter Elias Ayoub is close to
Croatian artists who through the sufferings of war and hardships experience
the renewal of Christian themes of suffering or passion. Elias Ayoub clearly
indicates that the new history written during the crisis is really completely
different from the one before the crisis. The artist always expresses his vision
in a tangible language of signs that is comparable to him, or in a personal
materialised language that he himself has canonised. This visual language is
real, since created by the artist himself under conditions of reality in which
he finds himself. He, thus, writes a new history by his own language of signs.
The painter Elias Ayoub very often is confused in present-day reality, which
he tries tore interpret by escaping it. This is visible in his visual art oeuvre,
which is realized by an expressive visual language. The artist lives within the
boundary that divides his own world and the real world, where he feels the
ecstasy of artistic creation. The language of Christian iconography is fully
recognisable in the work of this young Syrian artist. A socially committed
artist, Pablo Picasso said that painting was “an instrument of war for attack
and defence against the enemy”. For him an artist was primarily a political
being, always aware of the painful, ferocious or happy events, emotionally
intelligible to everyone via the universal language of visual art. In general,
an artist has to fight against everything that is a threat to the freedom of the
imagination. It is through this prism of the utterance of elementary expression of universal human values with a surrealist idiom that led Picasso to the
2 BiŽaca, Nikola and Jadranka Garmaz. Preface. In: Theology, Beauty and Art. Proceedings of
the Internationl Scientific Symposium, Split, 20 and 21 October 2011. Split, 2012, 5, 6.
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painting of Guernica in 1937 that we need to see the link that leads us towards
the young Syrian painter Elias Ayoub. The passion of a young painter who
grew to maturity in the wartime setting of his homeland is outstanding. The
tradition of French painting and the dominating vigorous colour telling of the
Mediterranean universal circle link together with the same strength the young
painter and the tradition of the Croatian colourists. And for this reason too,
Ayoub’s painting becomes ever closer to us.
Part of Ayoub’s painterly oeuvre belongs to the deep Syrian Christian roots,
which, with a symbolism of universal Christian inspiration, in the now majority
Muslim country, are becoming rare in the contemporary Syrian painting scene.
In spite of the huge Christian tradition, a thousand years of persecution have
left their trace in the break in tradition, or the persistence of petrified forms,
which do not satisfy the young artist. Art historian and philosopher Georges
Didi-Huberman observed that Christianity is the most visual religion. Getting
away from the Melchite-Byzantine traditional setting, the artist created universal Christian compositions (Golgotha, Pietà, Angels Taking Souls to Heaven).
This is a very contemporary visual language close to the tradition of William
G. Congdon (1912–1998), the reduction of motifs by colour to the elementary
spiritual message of the Christian faith, with impasto applications like the
Abstract Expressionist Willem de Kooning (1904–1997). In the depiction of
the Madonna with Christ over the ruins Ayoub unconsciously reminds us with
his emotionality of the picture Greece on the Ruins of Missolonghi by Eugène
Delacroix, lastingly confirming the tradition of French painting in his training.
The direct impact of Christian symbolics on the visual oeuvre of Elias
Ayoubis manifested through the selection of theme in the Expressionist cycle
Crucifixes, painted in Kursk in 2015. By energetic brushstrokes, entirely in the
manner of expressionism, by cubic forms he paints the composition Crucifix,
which was preceded by a series of studies. The young Syrian artist paints it
according to the general canon, and not according to the Syrian iconographic
model – of Christ clothed in a long dress. In the composition Decapitation of
St John the Baptist he returns to Syria’s Christian roots and paints the martyrdom of St John according to the canon of the eastern Church, and he gives the
representation the title of Book of the Earth. With the Golden Aureola we are
reminded of the icons, however with powerful massive colours he represents
the cruel reality that Christians have been going through in Syria in these
years, like the Christians of Kassaband Niniveh (Mosul).
The painting Judas’ Exodus, where Christ breaks up bread over Jerusalem,
is in the tradition of the Syrian circular composition of The Last Supper. The
symbol of the city – Damascus and Jerusalem, is the central motif of another
also circular composition, Celestial opening. The city – Damascus reminds
of celestial Jerusalem – the final vision of the Revelation, when a new heaven
and a new earth are realized and God’s tent with people! Elias’ Celestian city,
however, has one door, not twelve as Jerusalem, because this is his Damas357

cus. With a modicum of abstraction, the painter Ayoub has remained true to
figuration, abandoning it only when profoundly emotional states could not
be expressed save through an explosion of colours of contrasting surfaces,
reflecting the restlessness of the world in which he lives. Elias inherited his
Expressionist note from the visual influence of the Syrian artist Marwan
Kassab-Bachi (1934–2016), who during the late fifties studied in the Berlin
Academy and belonged to the circle of Georg Baselitz and Eugen Schoenebeck,
who drew on the principles of the German Expressionists.
But Elias’ intensity of colouring is in many ways closer to the inheritance
of the tradition of Georges Rouault and Marc Chagall, whether in colouring
or whether in view of the commitment inherent in the artist’s visual language.
The first Adam and the first Eve are found most literally painted in the composition Love in Damascus 2, whereas Love in Damascus 1 is an intimistic
composition. The artist uses the proportion 1/5 of Byzantine icons, and the
golden colour in the background of the composition, transposing thereby the
Melchite tradition of Orthodox Syrian art. This tendency is best felt in the
composition In black, of bereaved women – like the reminiscence Women
at the grave. Thus the composition Vital grail (Goblet of life) is a reinterpretation of the Expulsion from Heaven, and the composition Between dream
and reality, a paraphrase of the Flight to Egypt from the town of Bethlehem.
The moving painting Damascus in the eyes of a stranger, with its hard lines,
ominous black and blood red colour still offers hope with the depiction of two
doves in the foreground. An authoritative drawing, an acute chromaticism and
an exceptional artistic culture are reflected in the metaphysical imaginary of
the motifs of the painting. Painter Ayoub makes use of the doves as symbol of
peace, hinting at peace in his homeland, as in a whole series of watercolours
of doves in an earlier artistic cycle from Kursk in 2015. The doves in the visual
language of Elias’ work are a tradition of Christian symbolism – symbols of
peace, of the human soul and of soteriological redemption. In the Law of Moses, the dove is pronounced a clean animal, and so it is sacrificed in the rite of
purification after the birth of a child, a new life. Also Biblical is the dove that
comes with the olive branch in its beak after the flood, heralding the revival
of life. In the painting Black rain the dove is the herald of hope, picked out
in a separate cloud, and with its synthetic Cubist approach redefines Christian
iconography, as in the painting Dust of war, where in rhythmical planes there
is a sense of balance, strength and purity of composition in a tradition of an
early blend of Impressionists and Cubists.
The painting Childbirth is best illustrated by Elias’ composition that is
opposed to the Christmas tree – a photograph by his Syrian Christian friend
from the war theatre. Exactly these elements of Christian heritage that follow real life are the best confirmation of the livingness of Elias’ art. Pre-war
memories is a composition founded on a young male nude in the foreground
under a tree on which there are apples – symbol of original sin. This is also a
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paraphrase of Michelangelo’s Adam, which is also the lignum vitae, the tree
of life, which will grow from Adam’s skull. According to medieval legend,
Eve, who was taught by Archangel Michael, planted on Adam’s grave a twig
from the tree of the knowledge of good and evil. From it grew a tree, and King
Solomon replanted it in the garden of the Temple; afterwards it was cut down
and thrown into the Bethesda fish pond, and then dragged out to be made
into the Cross. In the background are the evil persecutors, counterpointing
two worlds and the two futures of his land. A fellow citizen of Elias, St John
of Damascus (675/6 – 749), was straightforward in his defence of piety with
respect to holy paintings and wrote: “In the old days, the incorporeal and
infinite God was never depicted. […] I do not worship matter, I worship the
God of matter, who became matter for my sake, and deigned to inhabit matter,
who worked out my salvation through matter. I will not cease from honouring that matter which works my salvation. I venerate it, though not as God!
[...]” The painting with the theme The beginning of soul’s journey, painted in
Russia in 2015, is among the visions of hope, as well as the painting Open to
heaven from the same cycle, where the souls of the death are above the City.
Elias Ayoub is a profoundly spiritual Christian painter from Syria, clearly
bearing the tradition of Syrian Christianity, of ancient civilisation and of European painting, creating a new quality, a symbiosis of Western and Eastern
painting. Syria, which has put world civilisation and the Croatian cultural
heritage too in its debt – with Christian basilicas of the Syrian type around
Mljet, Korčula and Salona, and above all with St Domnius, Split martyr, and
many other works of the Croatian cultural heritage – is suitably represented in
the person of the painter Elias Ayoub. Elias’ Christian view of contemporary
painting emanates a spirit that belongs to the single Christian ecumene, or the
faith in that God that became flesh and made himself visible. His painting is
congruous with the tradition of the Church, whose doctrine of the sacraments
says that material substances taken from nature can become conductors of
the grace of Joyful news3.
Eugen Varzić
The painter Eugen Varzić is a particular personality on the Croatian visual
art scene, since he has continued his visual development, or research path
respectively, in a different direction as compared to standard visual trends.
This is a painter who carries war memories, about which he clearly spoke in
his earlier visual cycles Another world and Noir, in which, through Christian
symbolics, he has clearly experienced his catharsis4. It is about the building of
3 Lupis, Vinicije B., Elias Ayoub Damaskinos. Slikar nade. In: Ljubav u Damasku/Love in
Damascus, exhibition catalogue. Dubrovnik, 2017, 6–13.
4 Lupis, Vinicije B. Moji snovi i ispovijesti. In: Noir, exhibition catalogue. Poreč, 2014, 1; Lupis,
Vinicije B., Gubitak apsoluta i nestanak anđela. In: Drugi svijet, exhibition catalogue. Poreč, 2012, 2.
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the visual art of the contemporary Croatian painter on the heritage of current
visual aspirations of American painting of the 20th century – painting that has
been formed based on heterogeneous visual heritage created on the tide of
immigration to the American continent5. Contemporary American painting has
always been directed towards Naturalism and Realism of the visual presentation.
The tendency of creation in the spirit of the trompe-l’oeil illusionistic style,
relying on the American philosophical trend of pragmatism, is an enduring
constant in American art during the entire 20th century, which was indirectly
taken over by the painter Eugen Varzić6. In the cycle Noir he brings in a confessional tone a series of known personalities from the world he is surrounded
by since childhood, youth, family, up to icons from contemporary life.
The painterly language of contemporary spirituality is clear and determined,
carrying within it deep Christian roots, love for the brotherly human, however
also all the burden of cultivated sensitivity for the present-day alienation. In
this cycle, the painter Varzić has created a metaphysical language similar to
that of Giorgio de Chirico, inspired by mystical and fantastical Surrealism,
creating a special imaginarium, an atmosphere of sorrow, transitoriness, as
well as of war experience.
The artist’s family is like a cliff on which Romana’s portrait with its lyrical note reveals love and safety. She is always at the centre of his Universe,
painted in warm shades, like a new Eve. In the New world cycle his Mother
with a burning heart, painted after the classical Catholic iconography, is an
expression of immersion in the depth of one’s own roots, and a confirmation
that Eugen Varzićis not a painter of a new trend, under the now conventional
title of new Croatian Realism, but he is a mysticist painter. The mystic heart
of love eliminates all troubles and evil in the turmoil of relativisation of moral
values of the present day, in which the artist creates his works.
Varzić is thus a painter of the new mystical and fantastic Croatian Surrealism.
The painting Endless or Weltsmertz comprises clear Christian symbols, however
a powerful echo is felt in it of the attack against Christianity by terrorists, and
of brutal executions broadcasted live. Tradition has been used to speak of fear,
of threat, on the one side by neo-liberal ideas, on the other side by terrorists,
and on the third side by concussions and scandals within the Christian Church
itself. The symbol of safety– St Peter’s Church, painted in cubistic forms, is
visible in the distance in front of the Swiss guardsman, standing with his back
to the spectators. With his look directed towards the basilica, in the manner of
De Chirico’s silent metaphysical characters, he poses the question on Where
is the Church going? From the old-time processions of the town of Poreč, in
5 Prown, Jules David. American Painting from its Beginnings to the Armory Show, Skira/
Rizzoli. Geneva, 1987, 7–9.
6 Rose, Barbara. American Painting. The Twentieth Century, Skira/Rizzoli. Geneva, 1986, 7.
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its shades comes up the figure of the Roman bishop in contemplation over the
presence of human existence, with the inscription PAX. With a dark image
the institution of the Church is examined, its righteous role or spiritual shallowness. By its composition, the Boy from the water reminds of the crucified
Christ, whereas all other visual and painterly elements belong to the present
day. This is the presentation of a self-portrait, a levitating man – the painter
in heaven, which increasingly ceases to be the home to angels.
Eugen Varzić is a sharp critic of society, who in the figure of Christ with
defragmented face – with a paradigmatic sign of losing connection with Logos,
the all-ruler of human souls in a dehumanised world deprived of God, in the
society in which we live – continues his questioning from the earlier visual
cycle in which Christ, crucified in the cosmic wide space, is wept for with
angel blood tears. The iconoclasm of modern history, of extermination of
the Pantocrator by commercial jumbo posters, is the everyday course of life
of our materialistic world. This picture is the best response to the absence of
vicinity of His face wiped out through alienation of the soul.
We should know that in the creative process, painting, there are three ways
in which, to a lesser or higher degree, authorship, direct and indirect reliance
on models and tradition permeate, as well as consequent respect for sacral
themes through Christian iconography and reference to a style period that the
client usually requests from the painter as the visual artist.
Within the younger generation of painters on the Croatian visual art scene,
Eugen Varzić, academic painter from Poreč, most certainly takes a special
place, precisely in the field of figuration and painting of sacral themes of
larger format. In the territory of the Bishopric of Dubrovnik he has realized
over the past years a series of works of art: the copy of the Mother of God
from Ston, following the original by Andrea Ritzos da Candia (1422–1492)
in Ston; in late 2011, Eugen Varzić paints for the Confraternity of St Vincen
caunder the protection of the Heart of Jesus in Blato the painting Heart of Jesus
following the visual model by Pompeo Batoni, created in the 18th century for
the Roman church Il Gesù. Here as well, like in the example of Our Lady of
Ston, the painter has proven his masterful command of the painterly technique,
his knowledge of the heritage, along with a discrete Modernism of his visual
expression. For the church of St John the Baptist in Basina, church parish
of St Michael in Viganj on the peninsula of Pelješac, painter Varzić painted,
as a painterly commission for this modest sacral space, the impressive altar
pala, for which the iconographic model has been taken over from the Early
Renaissance painter Pietro Della Francesca, and for the Franciscan monastery
in Podgorje he painted an also exceptionally important altar pala. In the artist’s
oeuvre there is a special innovativeness in presenting the cult representation
of St Blaise, in which he combines in a special new manner the Baroque way
of painting the Saint’s image, within the Gothic arc opening, alluding to the
Gothic city gate over the city model. Among other visual works that rely on
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tradition, introducing changes in terms of technique or visual interventions that
separate the sacral representation from the traditional or figurative one, two
examples of the crucified Christ after Michelangelo’s drawing can be singled
out. The artist also copies the altar pala of the model by painter Tiziano from
the Dubrovnik Dominican Monastery, researching into his painterly capacities,
as is also the case with the altar palas of St Anthony the Abbot and St Nicholas.
Reduction and creation of so-called new or author visual works with sacral
themes are observable in the work Absolution of 2012, a diptych dominated
by the colours white and earthy-red, like the colours from Early Christian
catacombes, but again sufficiently elaborated to collate the visual work in the
21st century. The pixelisation of Christ belongs to rather audacious visual ideas
within the painter’s oeuvre. In addition, the mosaic Portus Cervus has a direct
iconographic link with the Christian symbolic, however in technical terms a
more freehand approach in composing the mosaic has been used, reducing the
motif to the simplicity of a logotype. On the front of the church of St Anthony
in Korčula a type of mosaic has been used that adorns the fronts of basilicas
all over the world. In this visual work there is almost no decoration, except
for the inscription Venite ad me omnes and the letters alpha and omega. The
rest of the composition is dominated by a golden background, like in historic
examples, and the whiteness of the stone of the church front has served as a
visual contrast. Christ’s domination has been pointed out by colder shades of
the clothes, so that in the environs in which the church is located the mosaic
assumes an absolute visual domination and sends a clear Christian message.
The painting Sancti Blasi Ora Pro Nobis can be regarded as the artist’s
most successful visual work with sacral theme. It represents the Dubrovnik
Saint who is leaning forward towards the City that he has been patronising
for centuries and who has been ardently honoured. The painter’s wish was
to represent this unconditional love, the heavenly protection and worldly
gratitude by connecting the City with the body of its patron. By the painterly
method of using patterns and 3D gel for acrylic, he multiplied the prayer in
Latin, which served as background, realizing a visual dynamic within the
whiteness. The change in the representation of St Blaise refers also to his
position, which is not frontal, with his look directed towards heaven and in
a posture of benediction of the City. The painter has painted the figure of the
Saint in profile, and has put the City into his hands, in order to emphasise all
the more his love, protection and his being worshipped.
A work of utmost importance in Eugen Varzić’s oeuvre is the painting
Sunday, with the representation of the late grandmother of the artist’s wife,
Nona, as they used to call her. As the last in the family who was tied to tradition, Nona considered holidays to be very important, held the family dear,
as well as some elements that are fading today and relate to small, sincere
forms of respect, belief. It is as if with our elderly all these forms of Christian
traditional values close to man disappeared! It all began with Nona’s portrait,
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which appeared in the artist’s earlier visual cycle Noire. In fact, the figure of
Nona – a person with whom he had a special emotional relationship – opened
up entirely new worlds to him.Varzić’s Nona has become a work of art that
introduced Croatian contemporary painting, in the personality of Eugen Varzić,
into a new undertaking of visual search on the horizon of the general European
visual art scene. The wisdom of a women who has survived all changes in
Istria during the 20th century, from fascism, which suffocated the Croatian hood
of the Istrian land, up to communism, which came to Istria with the Croatian
liberation fight for freedom and suppressed the general Catholic humanism
by the murder of the beatus Bulešić – a cousin of Nona. Departures without
return, arrivals of new people, Nona – the personification of Croatian Istria,
observed all this leaning on the washing machine on which there was a common kitchen towel. This is a towel with which the past is covered, grounds
from oldest Glagolitic inscriptions, plagues, wars, exodus –these are codes
of memories of the Holy Wisdom. Nona is the Holy Wisdom – Saint Sophia
of the Istrian land. Like Grant Wood with his painting American Gothic, the
painter Eugen Varzić has created, in terms of motif, a cult painting of the
state of Croatian identity of Istria and of the historic significance of the 20th
century – through the eyes of a woman, keeper of the home and of tradition.
This is not the tired Europe from his earlier cycle, this is a cult figure of a
woman interpreted by a contemporary visual language, where the banality
of the sight has been raised to the throne of timeless spirituality. It has to be
stressed again that Eugen Varzić belongs to a group of painters who surpass
national boundaries, and who are closest to the phenomenon of new Realism
and new Portraitism in American art after World War Two, with their most
important representative Jamie Wyeth7. Sacral art is undergoing permanent
change of its external clothes, however with a permanent constant of keeping
the visual interpretation of the truthfulness of the Logos of Christian ecumenism.
Within sacral paintings, which are a peculiar visualisation of “God’s message”,
comparable to the human nature of the materialisation of the beyond, two artists, one from Croatia – Eugen Varzić and the other from Syria – Elias Ayoub,
each of them in his own way, have continued, in visual terms, to develop the
contemporary Christian iconography, proving repeatedly that they belong to
one and the same visual ecumene of the universal language.

7 Rolland, Romain. Michelangelo. Zagreb, 1940, 17.
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Illustrations:

1. Elias Ayoub, Crucifixion, 2015, Kućište, Republika Hrvatska

364

2. Eugene Delėcroix, Greece on the Ruins of Missolonghi, 1827, Bordeaux,
Musée des Braux-Arts
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3. Elias Ayoub, Lady of Sorrow with Christ on the Ruins of Syria, 2017, (artist collection)
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4. Elias Ayoub, Love in Damscus 2, 2017
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5. Eugen Varzić, My God, 2014

6. Eugen Varzić, Nona, 2018
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7. Eugen Varzić, Sancte Blasi Ora Pro Nobis, 2014
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8. Eugen Varzić, Labirint, 2014
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ПРИМЕРИ ЗА ХЪРВАТСКИ МОДЕРНИ И СИРИЙСКИ
САКРАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО В
ТВОРЧЕСКИЯ ПРОЦЕС – ОТ ИДЕЯТА ДО
РЕАЛИЗАЦИЯТА
Виницие Б. Лупис
Резюме: Сакралното изкуство претърпява постоянна промяна на външните си
одежди, но с постоянна константа за запазване на визуалната интерпретация
на истинността на Логосите на християнския екуменизъм. В сакралните
картини, които са своеобразна визуализация на „Божието послание“, сравнима
с човешката природа на материализация на Отвъдното, двама художници,
единият от Хърватия – Еуген Варзич, и другият от Сирия – Елиас Ейуб,
(всеки от тях по свой начин), продължават във визуално отношение да
развиват съвременната християнска иконография, доказвайки многократно,
че принадлежат към един и същ визуален екумен на универсалния език.
Хърватският съвременен художник Еуген Варзич успешно се опитва в няколко
категории на сакралното изкуство. Сирийският художник Елиас Ейуб следва
стила на постмодерния образен експресионизъм, характеризиращ се със
силни антивоенни настроения и ясно християнско послание за надежда. Тези
двама съвременни християнски художници по свой начин, придават форма
на модерния въображаем свят и на новите възприятия на християнските
живописни канони в процеса на художественото творчество.
Ключови думи: Еуген Варзич, Елиас Ейуб, иконография, художествен
процес, канон
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BULGARIAN PARTICIPATIONS IN THE VENICE
BIENNALE IN 1942, 1948 AND 1964
Irina Genova1

Institute of Art Studies, BAS

Abstract: The article presents three Bulgarian participations in the Venice Biennale: in 1942 in the conditions of Italian fascism, and in 1948 and 1964 during
the communist rule in Bulgaria. The main interest is focused on the impact of
the political conjuncture on the selection of the Bulgarian collections and their
connections with or isolation from the general characteristics of the three editions
of the art forum.
Keywords: Bulgarian art, Venice Biennale during the fascist regime, Venice
Biennale after World War II, Venice Biennale in 1964, impact of the political
regimes on art forums

International forums of world significance were held in different cultural
centres in modern time. Among those, the Venice Biennale (1895) was the first
one specialised in art. The Biennale changed in the course of time. On one hand,
it was inspired by the art exhibitions at the world expositions from the second
half of the 19th century, and on the other – by the international art exhibitions
in Glaspalast in Munich from 1869 onwards. The idea behind the design of
the Biennale was connected with contemporary art prestige, commercial and
tourist prosperity2. Initially, the exhibitions were the result of the selection
of the organisational committee with international participation as well as of
directly addressed invitations. In 1905 for the first time there were included
national presentations with commissioners from the respective country3.
1 Irina Genova is a Professor in Art Studies at NBU, Sofia, and at the Institute of Art Studies,
BAS. She published many books such as Modernisms and Modernity: (Im)Possibility for Historicising (2004) and Modern Art in Bulgaria: First Histories and Present Narratives beyond
the Paradigm of Modernity (2013). She held scholar grants of Getty Foundation (1994, 1998);
New Europe College, Bucharest (2004); National Institute of Art History, Paris (2005); Centre
for Advanced Study, Sofia (2016–2017), French Agency for the Promotion of Higher Education
and Campus France (2019), etc. E-mail: irina.genova20@gmail.com
2 Cf.: May, Jan Andreas. La Biennale di Venezia. The Evolution of an Institution. In: Germany’s
Contributions to the Venice Biennale 1895–2007. Ed. by Elke aus dem Moore; Ursula Zeller;
Katia Reich. Institut fur Auslandsbeziehungen. Cologne, 2009, 17–30.
3 May. La Biennale di Venezia, 20.
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The artistic scene in Italy was of great interest for the Bulgarian artists
from the modern epoch. Until World War II quite a few Bulgarian artists had
experience in the Venice Biennale thanks to their participation within or outside the frameworks of the national participations. After the war, the contacts
with Italy happened in the conditions of a centralised rule but representatives
of the older generation, among whom Andrey Nikolov4 and Ivan Nenov, were
able to travel. Thus, for example, there was an exhibition of Andrey Nikolov
in Rome in May 1958 on the occasion of his 80th anniversary. The exhibition
was organised with the support of the Bulgarian Embassy.
The first Bulgarian participation in the Biennale was in 1910 and followed
the regulations on national presentations. The jury was set up by the State Art
Industrial School (later, Fine Arts Academy) headed by Prof. Zheko Spiridonov.
A large number of Bulgarian artists, representative of the national art scene at
the time, were shown. Yet, the participation was found to be unsuccessful in
our country5. The greatest interest and the biggest commercial success were
triggered by the collection of ceramic works with decoration in the so-called
Bulgarian style – a nationally moderated variant of the Secession. What is
interesting is that against the background of the widely presented academic art
in the years prior to World War I, it was in 1910, within the frameworks of the
ІХ International Exhibition in Venice, that, as a counterpoint, there were held
three solo exhibitions of influential figures: Auguste Rodin, Gustave Courbet
and Gustav Klimt.
The following national presentations happened in the conditions of Italian
fascism in 1942 and Bulgarian communism – in 1948 and 1964. Those political regimes set an inevitable ideological conjuncture on the artistic scene but
could not fully control it.
The Biennale in the conditions of Italian fascism in 1942
The next participation of Bulgaria in the Venice Biennale was 1942, during
World War II. In an article in Literaturen glas newspaper from 18 March 1942
Stefan Mitov wrote that the participation in 1910 could not have been very
successful and that was why Bulgaria was absent from the Biennale in the
next 30 years6. Meanwhile, according to a legal act from 1930, exhibitions in
4 The names of the Bulgarian artists were spelled differently when transliterated in Italian, German,
English or other languages; sometimes they were spelled differently even in the same language.
The article follows the contemporary rules for the transliteration of Bulgarian names in English.
5 Protich, Andrey. България на международната художествена изложба в Рим през 1911 г.
[Bulgaria na mezhdunarodnata hudozhestvena izlozhba v Rim prez 1911]. – Съвременна мисъл
[Savremenna misal], 1911, year ІІ, № 4, 231.
6 Mitov, Stefan. За нашето участие в интернационалната художествена изложба във Венеция.
[Za nasheto uchastie v internatsionalnata hudozhestvena izlozhba vav Venetsia ]. – Литературен
глас [Literaturen glas], year ХІV, 18. ІІІ. 1942, № 547, 4.
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Italy were organised in a centralised way by the Fascist National Syndicate of
Fine Arts, and Italian artists were able to participate in the Venice International
Biennale only after having participated in national exhibitions7. The British art
critic Lawrence Alloway pointed out in his book, that foreign art at the Biennale
during the 1930s, especially recent one, was rather the result of conservative
modernism than of an experiment8.
The Bulgarian national participation happened together with ten other countries, allied with Italy: Germany, Hungary, Croatia, Spain, Slovakia, Denmark,
and Romania, as well as with the neutral Switzerland and Sweden. Our country
was given the Polish Pavilion, as Poland was occupied at the time (the Polish
Pavilion was built and added to the Biennale ten years earlier, in 1932). The
Bulgarian artists did not reject that opportunity for participation and showed
a collection containing works by 35 authors9.
That was the greatest Bulgarian participation in the whole history of the
Biennale and it happened in extraordinary war conditions. The small number
of countries, suitable and able to participate, and the respectively small number
of artists were insufficient to fill in the traditionally dedicated facilities. Under
the threat of being left unoccupied, large areas and whole pavilions changed
their purpose. Thus, the pavilions of France, the USA and the UK were used for
the expositions of the Air Forces, the Navy and the Army. The Biennale faced
the risk of losing its international status. In the introduction of the catalogue,
Antonio Maraini, General Secretary of the Biennale, pointed out a number of
other difficulties, among which the lack of materials, the expensive labour force,
and the unsafe transportation caused by the war conditions. However, according
to him, those circumstances enhanced the ideological value of the Biennale. It
was a manifestation of the unity of the military-political axis Rome-Berlin as
well as of Italy’s role as a guardian of European culture even during war times10.
Goebbels’ visit, Minister of Propaganda of the Nazi government in Germany
at the time, reinforced the ideological mission of the forum.

7 Cf.: May. La Biennale di Venezia, 22.
8 Alloway, Lawrence. The Venice Biennale 1895–1968: from Salon to Goldfish Bowl. Faber
and Faber, London. 1968, 96.
9 According to the catalogue list the Bulgarian collection contained 100 works by the following
authors: painting – Zdravko Aleksandrov, Zlatyu Boyadzhiev, Vladimir Kavaldzhiev, Nikola
Kozhuharov, Boris Denev, Danail Dechev, Vladimir Dimitrov – Maystora, Dobri Dobrev, Princess
Evdokiya, Boris Georgiev, Dimitar Gyudzhenov, Ivan Christov, Tsanko Lavrenov, Nikola Mihaylov, Atanas Mihov, Alexander Mutafov, Ivan Nenov, Bencho Obreshkov, Sirak Skitnik, Atanas
Staykov, Konstantin Shtarkelov, Vasil Stoilov, Ivan Tabakov, Nikola Tanev, Tseno Todorov, Kiril
Tsonev, Dechko Uzunov; sculpture – Lyubomir Dalchev, Ivan Funev, Jordan Krachmarov, Ivan
Lazarov, Andrey Nikolov; graphic arts – Veselin Staykov, Nikola Tusuzov, Vasil Zahariev. Cf.:
XXIII Esposizione Biennale Internazionale d’Arte. Catalogo. Seconda edizione. 1942, 314–323.
10 Maraini, Antonio. Introduzione. In: XXIII Esposizione Biennale Internazionale d’Arte..., 27–34.
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The realisation of the Bulgarian exhibition, whose scale was impressive,
obviously required the overcoming of a number of difficulties too, connected with its financing and transportation. It was important for the Bulgarian
politicians to demonstrate their loyalty as allies on the field of art too. Boris
Denev was assigned as a commissioner of the exhibition. In the introduction
focusing on our collection in the joint catalogue he pointed out that it had been
our second participation in the Biennale and aimed at “showing contemporary
art in Bulgaria through most of its first representatives, as they are today: partly
original and partly under foreign influences”11. Boris Denev was a good choice
of commissioner. The artist specialised in Munich, lived and worked for a
while in Italy and was familiar with European conjuncture and art tendencies.
The selected 35 Bulgarian authors were leading names on the artistic scene
in our country. Their works showed the main tendencies in Bulgarian art. Yet,
the selection was lacking in Jewish artists, who had their fair share of art in
Bulgaria, as well as in women artists (apart from Princess Evdokia), whose
participation in the artistic life was significant, especially in the 1930s. The
political conjuncture and the context of the fascist ideology are seen in this
lack12.
As for the form and style, genre and thematic peculiarities, the collections
presented in Venice during the fascist regime were conservative. The British
art critic Lawrence Alloway noted that variants of classicizing figurative images of different genealogies dominated, while the Italian Valori plastici and
metaphysical painting at that moment showed some stiffness and weight of
the form in its unity and integrity, pretending to be related with the tradition
of Giotto and Masaccio’s painting13.
The Bulgarian selection fitted well in the general image of the Venetian art
forum. The series of official portraits, in that Biennale they were more than
usual14, in the Bulgarian participation were included sculpture busts of Tsar Boris
III and Tsaritsa Yoanna by Andrey Nikolov as well as of the Prime Minister
Bogdan Filov by Yordan Krachmarov. Boris Georgiev’s representative portraits
of men and women from the high life in Italy, India and elsewhere, stylised
following the idea of “the Italian tradition”, were part of this line of works.
The nude in neoclassicist varieties was also among the leading genres in
the Biennale of 1942. The ideological messages were prevalent: the adolescent/
man was fit and athletic, a skilled soldier, worker and father; the girl/woman
was a healthy, strong and reliable mother. The suggestion of healthy genera11 Deneff, Boris. Padiglione della Bulgaria. В: XXIII Esposizione Biennale Internazionale
d’Arte..., 314–315.
12 Cf. Law for the Protection of the Nation, in force in Bulgaria from 23.01.1941.
13 Alloway. The Venice Biennale, 96–97.
14 Alloway. The Venice Biennale, 116.
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tions could easily turn into racial ideals. In the Bulgarian Pavilion did not lack
images of the harmonious nude – Dechko Uzunov’s painting After bathing,
Lyubomir Dalchev’s sculptures After bathing, A girl and A maid. However,
they were not many. Vasil Stoilov’s painting The Madonna and Ivan Funev’s
sculpture A mother, make a connection with the ideological suggestions of
the national need for securing the next generations.
This edition of the Biennale also showed heroic labour images. They were
characteristic of art in the public environment at the time. The exhibition
halls sometimes showed preparatory works of murals and mosaics. Images
of labour in the big city – in industry or construction, in a critical or heroic
mode – were absent in the Bulgarian Pavilion. The Bulgarian collection, as a
tradition, displayed rural labour: Harvest by Vasil Stoilov, purchased by the
Modern Art Gallery in Venice15, Croppers by Dimitar Gyudzhenov, purchased
by a physical person, Shepherds from Brezovo by Zlatyu Boyadzhiev and quite
a few other images of village men and women. Labour was intertwined with
the creation of national images – types as seen with Vladimir Dimitrov – Maystora, Zlatyu Boyadzhiev, Bencho Obreshkov, Vasil Stoilov, and Ivan Lazarov.
In the Bulgarian collection, the military theme, dominating the Biennale,
was missing too. Only Ivan Lazarov’s relief, described as part of the project
for the monument of the Balkan war in 1912, reminded of it.
The most numerous works in our exposition were the landscapes – nearly 30. Together with still life, they constituted about half of the exposition.
Some of the landscape motifs were connected with the idea of the national:
e.g. images of Tarnovo – a city thought of as the capital of medieval Bulgaria
from a historical perspective: Boris Denev’s Tarnovo and A Rock in Tarnovo;
Ivan Hristov’s Tarnovo. Or, the images of monasteries, shown as guardians
of Bulgarian culture during the time of the Ottoman Empire: Nikola Kozhuharov’s Monastery; Tsanko Lavrenov’s Rila Monastery, A monastery in Mount
Athos and A monastery’s gate; Konstantin Shtarkelov’s Cherepishki Monastery. Other landscapes drew the attention to the newly annexed territories of
Bulgaria: Nikola Tanev’s Balchik. Most of the landscape images as well as
still life – Bencho Obreshkov’s Flowers; Sirak Skitnik’s Flowers and Still
life– were part of the broad tendency of the re-worked and at that momental
ready conservative modernism.
Bulgarian painting in the 1930s is significant for any national historical
narrative with its artistic qualities and achievements as well as with the number
of artists and exhibitions. There were works that showed an interest in the
structuring of the space and object environment, a new orientation towards the
pictorial image and the figurative sculpture. As a whole, the genre and form and
15 Cf.: Голямо отличие за изкуството ни [Golyamo otlichie za izkustvoto ni]. An unsigned
publication in Литературен глас [Literaturen glas], 14 October 1942, 1.
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style image of the exposition give us an idea of the common characteristics of
art in Bulgaria, one part of which showed the official political orientation of
the country at that time and another – the more widely spread predispositions
of the time. It was not uncommon for the same artistic milieu to defend the
notion of “modernism”, acquire and re-work European achievements from the
first decades of the 20th century and yet, to follow the conjuncture in relation
to the official policy of the Bulgarian government during the war.
The Biennale in 1948 – differentiation from the fascist epoch
Bulgaria participated in the first post-war Biennale in Venice in 1948. This
time the participating countries (along with Italy) were fourteen altogether:
France, the UK, Switzerland, Austria, Belgium, the Netherlands, Denmark,
Czechoslovakia, Poland, Bulgaria, Hungary, Brazil, the USA and Egypt. The
situation was different – in February 1947 the Paris Peace Treaties were signed
between the anti-Hitler coalition and the countries from the Tripartite Pact.
Italy was already a parliamentary republic and the Christian Democrats were
widely supported. The country joined the Marshall Plan.
What were the similarities and differences of the Biennale from 1948 in
relation with the previous one – with the military edition from Mussolini’s
time? Although the number of participating countries was slightly larger in
comparison with the one from 1942, and there were countries from the two
sides of the front line (both in World War II and in the Cold War), the national collections by themselves could not create the desired renewal. What
was needed was some variety and scale that would unambiguously show the
new orientation. In 1948 the main organisers had to definitively change the
image of the Biennale. By design, the art forum after World War II had to
present and establish modernist and avant-garde images in the art of the 20th
century. The particular accents of the Biennale were: the Exhibition of French
Impressionists, with the introduction in the catalogue written by the Italian art
critic and historian Lionello Venturi16, the collection of the American Peggy
Guggenheim, the solo exhibitions of Oskar Kokoschka, Paul Klee, and Pablo
Picasso, paintings by artists whose work was stigmatised as “degenerate art”
in Germany during the war. Peggy Guggenheim’s exhibition17, displayed in
the Greek Pavilion, showed works by Joan Miró, Max Ernst, Pablo Picasso,
Alberto Giacometti, Alexander Calder, Anton Pevsner, and other samples of

16 Gli Impressionisti alla XXIV Biennale di Venezia. Introduzione di LionelloVenturi. LionelloVenturi e Rodolfo Pallucchini. 1948.
17 In 2018 there was a reconstruction of the exhibition on the occasion of the 70th anniversary
of the event: 1948: The Biennale of Peggy Guggenheim. 25 May 2018 – January 14, 2019, PGC,
Project Rooms. Curator Grazina Subelytė. Available at: http://www.guggenheim-venice.it/
inglese/exhibitions/peggy1948/index.html [accessed 08.04.2018]
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abstract art, Surrealism, and Constructivism – all in all, 136 works by 73 artists18.
The American artists Arshile Gorky, Jackson Pollock, and Mark Rothko were
presented for the first time in Europe. With these names and tendencies the
organisers of the Venice Biennale drew the world’s attention to the new ideas
and ambitions behind the forum, differentiating it from its previous existence.
In the new division of Europe during the Cold War, Bulgaria remained in
the zone of the Soviet influence. Vesela Chichovska’s book The International
Cultural Activity of Bulgaria 1944–1948, published posthumously, says “1948
was characterised by our country’s willingness for exchange…”19 One of the
examples is the Bulgarian participation in the Venice Biennale. Irrespective
of the hesitation of the authorities, Bulgaria stated its agreement to participate
and “selected its collections on the grounds of the judgement of a jury from
the Science, Arts and Culture Committee and the Union of Bulgarian Artists”20.
Afterwards the preparation process was interrupted by a decision against
Bulgaria’s participation in the Biennale, but thanks to the heated reaction of
the Bulgarian legation in Rome our collection was sent, even though at the
last moment21. Vesela Chichovska also mentioned the unduly high prices set
to Bulgarian works, which restricted the opportunities for purchases22.
How did the Bulgarian collection from 1948 compare with the one from
1942? In terms of statistics, the number of participants was half smaller: 17
painters and sculptors, five of whom were women (as opposed to one in
1942 – Princess Evdokiya)23. Among those artists, D. Uzunov, D. Dechev and
I. Lazarov participated in 1942 too. The artist Veselin Staykov was assigned as
the exhibition commissioner; he specialised in 1940 with Felice Carena at the
Academy in Florence. What is peculiar in the Bulgarian case is that for most
artists the participation in the Biennale was not the beginning, but the end of
a period in their artistic work. In terms of the genre and form and style, most
of the displayed figurative works: landscapes, portraits and images of village
men and women, could be referred back to 1942. In the following years some
18 Cf.: Di Martino, Enzo. The History of the Venice Biennale 1895–2005. Visual Arts, Architecture, Cinema, Dance, Music, Theatre. Venezia, 2005, 40–42.
19 Chichovska, Vesela. Международна културна дейност на България 1944–1948
[Mezhdunarodna kulturna deynost na Bulgaria 1944–1948]. Sofia, 1990, 345.
20 Chichovska. Международна културна дейност на България. The author cites the selection
jury and the sources in a footnote.
21 Chichovska. Международна културна дейност на България, 346.
22 Chichovska. Международна културна дейност на България.
23 The artists chosen that time were: Iliya Petrov, Alexander Stamenov, Zoya Paprikova, Vera
Nedkova, Panayot Panayotov, Petar Mladenov, Stoyan Venev, Dechko Uzunov, Nenko Balkanski,
Alexander Petrov, Bronka Gyurova, Danail Dechev, Petar Urumov, the sculptors Ivan Lazarov,
Marko Markov, Vaska Emanuilova, and Mara Georgieva. Cf.: XXIV Biennale di Venezia 1948.
Catalogo.
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of these authors were blamed for being followers of “bourgeois formalism”
in art and they did not participate in exhibitions for a long time; Vera Nedkova was such an example. Bronka Gyurova left the country together with her
husband, the artist Eliezer Alsheh. Zoya Paprikova died in 1951.
In 1948, in the Bulgarian situation there were significant obstacles of an
ideological character. There were no benchmarks for “rightness” and there
was no discourse “coined” in compliance with the ideology of the new power.
There was no art critical reflection on the Biennale in the Bulgarian editions.
In those years, after the private periodicals were closed down and at the very
beginning of the launch of the state and politically controlled media, the
places where articles reviewing art exhibitions appeared were Izkustvo (Art)
magazine (a monthly edition on literature, fine arts, theatre and music) and
the Literaturen front (Literary front) newspaper (an edition of the Union
of Bulgarian Writers). Both periodicals were lacking in publications on the
Venice Biennale and the Bulgarian participation in it. Instead, we can read
articles full of ideological rhetorics against “bourgeois art”, in which we can
recognise the Venice Biennale in 1948 as an occasion. For the ideology of the
new power the artistic aspect of the international forum held in 1942 seemed
to be less problematic than the one in 1948.
The exhibition of the French impressionists in the Biennale in 1948, whose
aim was to rehabilitate the modernist tradition in European art, denounced by
fascism, stirred a heated reaction against the impressionists and their followers
in Bulgaria24. Later, but even throughout the communist regime, that phenomenon seemed puzzling. Outside the specific context, it is hard to explain
why the ideologists of the power in 1948–1949 denounced the impressionists
from the 19th century: “The relentless fight against the powerful influence of
Impressionism in our country is the first and foremost task at present”25. One
of the explanations was the impressionist exhibition, which signalled the
change of the value orientation of the Biennale.
Another challenge that we have mentioned, was the participation of Peggy
Guggenheim’s collection. It triggered a strong reaction against the modern
art of the West and especially against American abstract art in the ideological
discourse in the Soviet Union and which echoed in Bulgaria too. Years later,
in 1964, in an article entitled The Aesthetics of Abstractionism, the Soviet art
critic Valeriy Prokofiev pointed out that “on the threshold of the 1940s–1950s
abstract art rapidly gained ground on the art markets of Western Europe, the
24 Cf.: Obretenov, Alexander. Мисли за нашата живопис [Misli za nashata zhivopis]. – Литературен фронт [Literaturen front], 1948, №14, 1.; Obretenov, Alexander. Задачите на нашето
изобразително изкуство в светлината на решенията на V конгрес на БКП [Zadachite na
nasheto izobrazitelno izkustvo v svetlinata na resheniyata na V kongres na BKP]. – Изкуство
[Izkustvo], 1949, № 3, 233–261.
25 Obretenov. Задачите на нашето изобразително изкуство, 241.
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two Americas and some capitalist countries in Asia. The largest international
exhibitions, especially the Biennales in Sao Paolo, Brazil and in Venice, turned
out to be entirely or almost entirely dominated by the abstractionists…”26
In this situation in the Biennale in 1948, the Bulgarian artists were not
able to either differentiate strongly from the previous epoch or to support the
still unclear conjuncture of the communist power, still new for our country.
The next participation of Bulgaria in the Biennale took place 18 years
later – in 1964. The period of the freezing in the ideological doctrine of communism was over and the turbulent 1968 was yet to come. The basics of the
ideology remained valid until the 1980s but appeared in different variants. The
pages of the only one of its kind art magazine in Bulgaria at the beginning
of the 1960s rarely mentioned the term “socialist realism”. “Realism” was
presented as a synonym of “art” – the only valuable one. In the West visual
arts, having gone through different peaks, tests and discoveries, enjoyed an
upturn and enthusiasm caused by the new materials, techniques, technologies,
by opportunities for intertwining different experiences and by the multiplying
international art forums. The metaphor “the iron curtain” had gained more
reality with the building of the Berlin Wall in 1961, but it seemed to have
certain permeability for artists from Prague, Bratislava, Warsaw or Poznan.
The first post-war generation had grown up and it was looking for fissures
allowing contacts behind the “wall” as well as for overcoming the obstacles.
The Paris Biennale of Young Artists created suitable conditions in this respect.
The Bulgarian painters, graphic artists and sculptors already had first-hand
experience from three Young Artists Biennales (in 1959, 1961 and 1963). Yet,
opportunities did not always turn into reality.
The commissioner of the Bulgarian participation in 1964 was Atanas
Stoykov, a specialist in aesthetics and a leading ideologist in the sphere of art
criticism during the communist regime in Bulgaria. In the previous year, in
1963, he published a book entitled Criticism of Abstract Art and Its Theories27.
The Bulgarian artists chosen to participate28 were authoritative names from
two generations on the Bulgarian art exhibition scene. However, similar to
the situation in Paris Biennales at the beginning of the 1960s, their works
remained outside the up-to-date tendencies and were isolated from that wave
of creative energy which had an impact over the next years.
26 Prokofiev, Valeriy. „Эстетика“ абстракционизма [Estetika abstraktsionizma]. In:
Современное искусствознание за рубежом. Очерки [Sovremennoe iskusstvoznanie za rubezhom. Ocherki]. Moscow, 1964, 77–105, citation 84 (I would like to thank Angel V. Angelov for
this publication.).
27 Stoykov, Atanas. Критика на абстрактното изкуство и неговите теории [Kritika na abstraktnoto izkustvo i negovite teorii]. Sofia, 1963.
28 Dechko Uzunov, Stoyan Venev, Nayden Petkov, Svetlin Rusev, Marko Markov, Alexander
Dyakov, Sekul Krumov and Velichko Minekov. Cf.: XXXII Biennale di Venezia 1964. Catalogo.
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As an answer to a question pertaining to the Bulgarian participation in 1964,
I will quote Svetlin Rusev’s personal memory, recorded during a seminar at
New Bulgarian University on 28 March, 201829.
“The Venice Biennale was interesting to me. All of us, the participants, went
there – Stoyan Venev and Marko Markov, Velichko Minekov and Nayden
Petkov and me. It came as a weird and disappointing surprise. Atanas Stoykov,
one of the official art critics, was the commissioner from Bulgaria. He heaped
praise on our great success. Our group went there together (then the Biennale
was held only on the island, there were no other venues) and started finding
our way. Our participation turned out to be in a separate hall. We passed by
the Romanians – they had a very nice pavilion and Ion Gheorghiu and Ion
Pacea and other Romanian artists participated back then. (Later they became
our friends and had an exhibition in Bulgaria.) The Czech artists had their own
pavilion, and the Soviet Union and Brazil had their own pavilions too. Looking
around, trying to find our exhibition, in a small corridor of about 3 m by 5 – 6
m we saw Stoyan Venev’s large painting ahead, just opposite the entrance – my
Woman with bread, one of Velichko Minekov’s early stone works and Marko
Markov’s Portrait of Elin Pelin. The lighting was similar to that in 6 Shipka
Street. Nayden Petkov and I kept our cool and cracked a few jokes. But Stoyan
Venev – I still vividly remember him – was so saddened and depressed. Then
pop art made the big hit. Rauschenberg took the big award. So, that was our
“serious” participation in the Biennale. Otherwise we had 200 dollars each –
we spent 11 days there, went around Rome, Milan, Florence and the museums.
We saw a lot of things and drew our conclusions. On the other hand, Nayden
Petkov did a lot of drawings, an exquisite landscape Venice.”
This memory confirms today’s impression that the works of the Bulgarian
participants looked inadequate and archaic. At the end of his article on the
Biennale, the commissioner A. Stoykov concluded that Bulgarian art did not
imitate the western one and “confidently followed its own path – that of socialist realism”30. Maybe “socialist modernism/aestheticism” would be a better
definition of the collection of figurative images. That was the last official participation of Bulgaria in the Biennale, in 1964, during the communist regime.
***
In the three cases discussed, the ruling ideological conjuncture reflected
on the artists’ predispositions, the artistic issues and the form and style range
of the Bulgarian collections. The most distinctly expressed was the context of
29 Seminar “Talks on Bulgarian Culture ad hoc“, lecturer: Academician Svetlin Rusev, seminar
leader: Associate Prof. Dr Nataliya Hristova, moderator: Vesela Nozharova. New Bulgarian
University, UniArt Gallery.
30 Stoykov, Atanas. A Look at ХХХІІ Biennale in Venice. – Изкуство [Izkustvo], 1964, №
9–10, 65–72.
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the fascist ideology, namely in the lack of Jewish artists and women artists in
the Bulgarian pavilion in 1942. In 1948 and 1964 there were exhibited authors
who were leading names on the national scene but who remained isolated to
a great extent from the topical art phenomena.
Translated in English by Albena Vitanova
The article is an expanded and updated version of the publication in Bulgarian language “Bulgaria at the Biennale” in “Artizanin” Magazine № 19.
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БЪЛГАРСКИТЕ УЧАСТИЯ ВЪВ ВЕНЕЦИАНСКОТО
БИЕНАЛЕ ПРЕЗ 1942, 1948 И 1964
Ирина Генова
Резюме: Статията представя три български участия във Венецианското
биенале: през 1942 г. – в условията на италианския фашизъм, и през 1948 и
1964 г. – по време на комунистическото управление в България. Основният
интерес е фокусиран върху влиянието на политическата конюнктура относно
селекциите за българското участие, както и върху връзките и различията на
колекциите от България спрямо новите тенденции в трите издания на арт
форума.
Ключови думи: българско изкуство, Венецианското биенале по време на
фашисткия режим, Венецианското биенале през 1948, Венецианското биенале
през 1964, влияние на политическите режими върху художествените форуми
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THE EARLIEST EUROPEAN SURREALISTIC ARTWORKS
(20TH C.): ARCHITECTURAL MOTIFS AND PATTERNS

Sasha Lozanova1, Stela Tasheva2
Abstract: Active processes of alteration and evolution of the conceptual and artistic paradigm were taking place in European architecture at the beginning of the 20th
century. It is known, that these changes were related to various global factors, like the
urbanization of more territories and the advent of new technologies and industries.
The drastically mutated appearances of architecture and constructions were
reflected in the artworks, where corresponding interpretation was created.
We now find it in the production of many European authors, regardless of
their belonging to different generations, art schools, styles, etc. In this context, the analysis of the varying stylistic solutions revealed the different
role of architectural visions and elements – still inspired and transformed
on the basis of the existing urban environment.We investigated a narrow aspect of this phenomenon in the article: the architectural images in the pieces of some of the earliest and most significant European artists (surrealists).
We chose the classified paintings according to two conditions: the building
motives and structures used in the compositions; as well as the following visions and replicas that appeared in contemporary architectural practice. In
the first direction, we traced the typology of the involved elements and their
organization in the picture space. In the second, we regarded the relationship of the depicted and imagined architecture with later implementations.
The expected results are in the field of history and theory of contemporary art
and architecture.
Keywords: 20th century, Europe, paintings, art, surrealism, architectural motives
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1. Introduction
Architecture (a subject of major interest in our study) was present in the
lifestyle and culture of people both as reality (buildings and construction sites),
and as images in artworks throughout our civilization. At the same time, the title
of the Motives-Models-Sketches conference and the proceedings refers equally
to historic cases, and to the current state of architecture, design and art. We
now argue, there are clear connections between the images of the works of the
first surrealists and the widespread products and solutions of the contemporary,
postmodern architecture. We realize how the issue here requires both knowledge
of painting art and of architecture; as well as looking closely and thoughtfully
at them and, last but not least, research symbiosis, harmonized points of view
(in our case, these of an architect and an art critic).
The links between the arts are natural and transcend their boundaries. The
“transfer” of concepts/images/structures in-between arts can be synchronous and
diachronic – similar images pop-up in different art-genres, or similar patterns
occurred in remote periods of one art-form. Their relocation, modification and
specific use are symptomatic and affect both the evolution of the visual arts and
of the design and architecture. Here, we will address these links, still avoiding
the problems concerning the purposive, analytic interpretations created by some
authors. (We do not follow whom of the contemporary architects, when, why,
how and where used the surrealist heritage as a formal inspiration3).
In the text we answer the following questions:
1. How architecture was presented in the works of the first artists drawing
surrealism in Europe? What were the motives used by them? What was
their interpretation?
2. In what form the images of the architecture were “transferred” into the
contemporary construction practice; have they become “models” for creative
interpretation? We mean: visual and complex borrowings of exterior designs
and decorations, spatial solutions and/or interior structures.
The significance and the roles of works of surrealism in history of art are
well known, and the artistic style itself has been existed for more than a hundred years. Here we use the traditional genre principle to classify the examined
paintings. Still, in the artworks from Antiquity to the present, the different
genres are often mixed and groups of characters (or figural compositions) often
mingle with landscape and architectural perspectives4. Thus surrealist artists
had followed and redeveloped long inherited traditions in all fine and decora3 Still, some of these cases, as well as the opposite, the visions of the surrealist for future
architectural designs, are examined by Spiller (2016).
4 Various Pompeiian frescos or Medieval tapestry composition may serve as examples of this fact.
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tive arts. At the same time, their own strong creativity, as their constant quest
for innovations and changes of established artistic stereotypes, also make the
genre division quite conditional5. That‘s why the second schematic line of the
systematization in the text is the personal view and touch, as far as we limit
ourselves to exploring just the works of some primary figures. So, the examples
are finally distributed – chronologically and according the applied architectural
motives, as follow:
• Metaphysical art;
• Landscape (urban and natural);
• Interior.
Of course, the mentioned here works do not cover all of the possible intersections of art and architecture in the period6, but still they are used as excerpts
of a major tendency of contemporary architectural products.
2. Discussion
2.1 Metaphysical art
An immediate predecessor and also coeval of surrealists is the Italian artist Giorgio de Chirico (1888–1978), whose works are commonly referred to
as “scuola metafisica” or “metaphysical art”7. We see the development and
blending of two traditional genres: an urban landscape (a cityscape) and a still
life in his works. A contemporary observer can detect the surrealist elements
in his paintings as the perception of: the frightening and bizarre atmosphere
of the chosen urban perspectives; the changes of proportions in architectural
sites and spaces, the strange correspondence of the depicted objects in such an
external environment – and their correlation with the real world scales. The
stylistic features of the presented architecture are visible in the compositions
of The Red Tower8, 1913 and in the Mystery and Melancholy of a Street9, 1914,
but also in other samples. Logically, the paintings were strongly influenced
by the architectural heritage of the Apennines (Antiquity, Renaissance) – with
their specific plastic and orders, the monumental impression and visual representativeness. Still, the core of his architectural visions, seem to be reinvented
just two decades later, interpreted in the Italian architecture of the Mussolini
5 It is also worthy of noting that most of the surrealist artworks are both very popular and still
hold copyright, so we will not reproduce them in the text.
6 For example, quite different perspectives are shown in the collection Surrealism and Architecture, assembled by Mical (2005). The papers were focused on the role of the subconscious,
as well as various aesthetic and social forces (both in architecture and in surrealism) in the
creation processes.
7 Holzhey, Magdalena. Giorgio de Chirico. Cologne: Taschen, 2005.
8 See the painting on https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Red_Tower.jpg
9 See the painting on https://www.wikiart.org/en/giorgio-de-chirico/mystery-and-melancholyof-a-street-1914
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era (see Palazzo della Civiltà Italiana and the attached piazzas on Fig. 1) and
have been re-used till now.

1. Palazzo della Civiltà Italiana, Palazzo dei Ricevimenti e Congressi, 1937–1954.
Design by Giovanni Guerrini, Ernesto Lapadula, Mario Romano

De Chirico’s compositions in the paintings The Uncertainty of the Poet10,
1913 и Love Song11, 1914 – could be defined as an interaction between the
genres of still life and urban landscape. For us, they were completely original
and without any prototypes in this aspect. And of course, in semantic and
symbolic terms, the choice and the combination of objects in the foreground
of these two paintings is also an expression of the pessimistic moods of the
pre-war era. Still at the end of the 20th century and at the beginning of the 21st,
similar architectural-plastic elements and visons became common practice
for the urban spaces. They now lack the mentioned sombre atmosphere, but
are fully making use and sense of ironic or game elements. Good examples
of this trend could be the project of the U26 Architecture Studio – a Food
warehouse in the shapes of bananas in the Philippines12, the Banana benches in
Montreal13, as well as various urban artifacts and sculptures mimicking fruits.
The fragment of space between blocks depicted by De Chirico in The purity of a dream14 (first in 1915 and again in 1941) showed the perception of an
European of the process of overbuilding and crowding out the cities. A little
later, this process of detachment from the “earth” and the living nature, together
10 See the painting on https://www.wikiart.org/en/giorgio-de-chirico/the-uncertainty-of-thepoet-1913
11 See the painting on https://en.wikipedia.org/wiki/File:De_Chirico%27s_Love_Song.jpg
12 See the project on https://www.designboom.com/architecture/u26-architecture-studio-bananasfood-warehouse-philippines-09-19-2014/
13 See the benches on http://coupdoeil.montrealmetropoleculturelle.org/en/banana-split. Fruit
urban design for example could be seen here: http://www.bullstein.com/
14 See the painting on https://digilander.libero.it/pumpmoon/chirico/pages/La%20purezza%20
di%20un%20sogno%201915.htm

387

with the impact on the perception of the occupants was revealed in similar
works by other authors – like Georgia O’Keeffe and her New York with Moon,
192615 and Sergei Luchishkin – The
ball flight away, 1925 (Fig. 2).
After the World War I, the melancholy and the sense of “dehumanization” of the society (in the
words of the Spanish philosopher
Ortega-i-Gasset) have been intensified and were also reflected in the
paintings of De Chirico. Within the
framework of the previous genre
mixtures (urban landscape and still
life), they acquire new, heterogeneous features – complicated details,
naive silhouettes, machine aesthetics, like in the The Disquieting
Muses16, 1916–1918 or The Great
Metaphysician17, 1917.
We can easily assume that De
Chirico’s coevals (like the sculptor Henry Moore) were partially
inspired by his painting. Thus, the
motives of De Chirico’s works could
be found in varying architectural
designs and urban sculptures, which
2. С. А. Лучишкин, „Шар улетел“, 1925
Sergei Luchishkin, The ball flight away, 1925
were featured in the styles of neoclassicism, constructivism or cubism. In this replicas and interpretations (whether designed for interior or
exterior) the connections with the architectural environment were also emphasized. This is also not contradictory to the fact that the mixing of genres,
styles and quotations is now an axiom.
At the beginning of the 21st century, we again see references to De Chirico’s
work on an even larger scale. Such an example is the installation ArcelorMittal Orbit of Anish Kapoor, Cecil Balmond and Ushida Findlay Architects in
London (Fig. 3), which reflects the influences of hi-tech, postmodernism and
other contemporary aesthetic concepts. There is also a noticeable change
in size and scale: we are now observing a mega-structure in a mega-city.
15 See the painting on https://www.wikiart.org/en/georgia-o-keeffe/new-york-with-moon
16 See the painting on https://www.wikiart.org/en/giorgio-de-chirico/the-disquieting-muses-1918-1
17 See the painting on https://www.wikiart.org/en/giorgio-de-chirico/the-great-metaphysician-1917
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2.2 Landscape (urban and natural)
There are various habitable
spatial structures and figures in
the next examples of the study,
created by the surrealist Max
Ernst18 (1891–1976). Along with
the architecturally focused samples like the Aquis Submersus19
(1919), particularly curious for us
is the painting The Virgin Spanking the Christ Child Before Three
Witnesses: Andre Breton, Paul
Eluard, and the Painter20 (1926).
Here the traditional image of
the Virgin Mary with the baby
Christ is treated in an absurd and
even shocking way. At the same
time, the type of architectural elements of the second and third
plans and their specific choice
of color, shapes, and details are
also interesting. The connections
with the traditions of Modernism 3. ArcelorMittal Orbit, London, a sculpture and an
(Bauhaus) are obvious in the use observation tower, designed in 2012 – Anish Kapoor,
and the expression of architectural Cecil Balmond and Ushida Findlay Architects
planes, the lack of decoration, the
clearly “clever” geometricism. And similar spatial solutions could be found
later on, for example in the Los Clubes – Cuadra San Cristóbal y Fuente de
los Amantes, 1964–1969 – a work created of the great Mexican architect Luis
Barragán21 (1902–1988).
Another characteristic example is the centric “architectural” motif of Max
Ernst’s painting Ubu Imperator22 (1923). The painted creature resembles a
cylindrical building but with anthropomorphic tokens – eyes, beak, and hands.
But the form could be connected to a toy – a peg top (or whirligig) and to
18 Spies, Werner and others. Max Ernst: A Retrospective. Tate Gallery in Association with Prestel. 1991
19 See the painting on https://en.wikipedia.org/wiki/Aquis_Submersus#/media/File:Aquis_
Submersus.jpg
20 See the painting on https://www.wikiart.org/en/max-ernst/the-virgin-spanking-the-christchild-before-three-witnesses-andre-breton-paul-eluard-and-the-1926
21 Ambasz, Emilio. Architecture of Luis Barragan. Museum of Modern Art, 1984.
22 See the painting on https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ubu_Imperator.jpg
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some contemporary architectural
volumes. Similar architectural concepts are found in the designs of the
so-called metabolists23 (Kiyonori
Kikutake, Kisho Kurokawa, Fumihiko Maki and others) who based
their works on the materialization
of the exchange of materials and
energy between organisms. Moreover, the rotating movement and
the shape of the peg top were also 4. Location and size of the Acropolis Museum in
broadly used in the architecture at Athens, 2001–2009, design by Bernard Tschumi
the beginning of the 21st century24.
The last example of Max Ernst here – the composition of The Entire City,
1935–1936, brings us back far in human history. This is the image of a contemporary city, embedded in the familiar silhouette of the ancient Mesopotamians
ziggurats or the pyramid of Josser and others. Whatever the author has in mind,
his unification of forms and functions, of culture and nature, the conditional
dematerialisation of the used solids and the whole cosmic impression is strong
and suggestive.
In architectural perspective, the use of horizontal spatial organization has
been evolved through all the historical periods, but with many limitations –
towards the size, the energy and light supply. Now, there are a number of
existing architectural solutions and typologies, upgraded from hygienic and
climatic point of view in a similar – enormous and city-like, scale (Fig. 4).
Within the current framework of our conditional genre division, and the
tracking of combined landscape and interior views, the works of the Belgian surrealist, Renée Magritte25 (1898–1967), set many current models for
architectural and spatial realizations. The work of Rene Magritte, Popular
panorama26, 1926, mixed architectural and natural landscapes placed on three
levels in a vertical composition. The spatial solution of the architecture in
the foreground, included varies underground and aboveground structures.
These irrational images today become a logical and quite standard reality in
public architecture – we here mean the presentation of valuable archeological sessions of urban history that stimulate cultural tourism. Usually many
23 Mallgrave, Harry Francis and David J. Goodman. An Introduction to Architectural Theory:
1968 to the Present. John Wiley & Sons, 2011, 79.
24 See for example the rotating Körmeling’s house in Netherlands, https://weburbanist.
com/2008/09/20/rotating-architecture-16-sweet-spinning-structures/, and many others.
25 Umland, Anne and others. Magritte: The Mystery of the Ordinary, 1926–1938. The Museum
of Modern Art. New York, 2013.
26 See the painting on https://www.wikiart.org/en/rene-magritte/popular-panorama-1926
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of these projects are now done in
storeys and nested spaces and eve
buildings within – following the
chronology of the revealed epochs.
This type layout is meant to stimulate the historical perception of
the architectural site, to mark the
authenticity of the selected layers
and ultimately, being so spectacular, to promote the development
of regional cultural tourism.
The “ruin” motive represented
in
the
Magritte’s work The Annun5. Serdica Ancient Cultural and Communication
ciation27 (1930) could be seen as a
Comple, design architects Krasen Andreev, Hristo
Guentchev, July Kirilov Farkov, Valentin Todorov
continuation of an older tradition
of painting from the time of European Romanticism. Paradoxical, the phantasmagoric character of the image,
the metal sheet and “paper-cut” openings can be recognized today in the socalled parametric architecture decisions. At the same time, the constructive
and decorative element of a baluster – imported here in a huge scale was often
presented in other Magritte’s compositions. For example it was embedded in
works like The Difficult Crossing28 (1926) and The Secret Player29 (1927) – in
completely unreal environment with strange, bizarre and incomprehensible
proportions, interrelations and atmosphere. Comparable baluster motive is
very characteristic of the work of his contemporary – the Romanian sculptor
Constantin Brâncuși (1876–1957). His famous Infinite Column (1930) is also
an object which had circulated in many variants. And now, such over-scaled
baluster silhouettes today are repeatedly used in the products of urban design
(lamps, stands, advertising equipment).
In the same context, we will also mention the many versions of clouds from
various Magritte’s paintings, where the interior environment and natural phenomena were mixed in unusual, even odd way. (Like The catapult of desert30,
or After the Water, the Clouds31 – both in 1926). These picturesque shapes
have been later used as models of a number of attractive design solutions
for interior and exterior – cloud lamps32, exhibition installations and other
27
28
29
30
31
32

See the painting on https://www.tate.org.uk/art/artworks/magritte-the-annunciation-t04367
See the painting on https://www.wikiart.org/en/rene-magritte/the-difficult-crossing-1926
See the painting on https://www.wikiart.org/en/rene-magritte/the-secret-player-1927
See the painting on https://www.wikiart.org/en/rene-magritte/the-catapult-of-desert-1926
See the painting on https://www.wikiart.org/en/rene-magritte/after-the-water-the-clouds-1926
See some samples of mass production items – Cloud lamps, on Circu magical furniture https://
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elements. Somehow the surrealist elements are directly and carefree quoted
in the contemporary lifestyle.
Many of Magritte’s paintings are
characterized by the variety and richness of the game between: real-unreal,
material-intangible, solid illusory, and
so on. But in compositions like The Human Condition – in 193333 and in 193534,
the interior was merged with the exterior (landscape) and the boundaries between the actual material environment
and the image – there depicted on the
tripod – were fully deleted. We will now
make a parallel with the contemporary
TV sets and their participation in the living spaces. As we know, television has
widespread in the interior and exterior
of residential and public buildings after
World
War II. Thanks to rapid technical
6. A photo of Brancusi‘s Studio, Met Museprogress and the development of new
um, NY, 1930
technologies, this media evolved fast
over time. However, the more technological it is, the more it presence resembles
the images of Magritte, crossing different locations and times in a dynamic
and interactive way. It is even more evident in wall structures with LED video
stream – like the office wall in the lobby of Salesforce in San Francisco35.
The last two authors we will address here are Salvador Dali36 (1904–1989)
and Maurits Cornelis Escher37 (1898–1972).
In the work of Salvador Dali – Face of Mae West Which May Be Used as an
Apartment38 (1935) we see another curious hybrid of two genres: interior and
portrait. The painting was repeatedly replicated in history of arts, and its interpretations (as the interpretations of the other surrealist39) were also conducted
www.circu.net/products/cloud-lamp-big
33 See the painting on https://www.wikiart.org/en/rene-magritte/the-human-condition-1933
34 See the painting on https://www.wikiart.org/en/rene-magritte/the-human-condition-1935
35 See the video of the LED wall use here: https://vimeo.com/175865167
36 Masters, Christopher. Dali. Phaidon, 1995.
37 Locher, J. L., M. C. Escher: His Life and Complete Graphic Work. Abrams, 1981.
38 See the painting on https://www.wikiart.org/en/salvador-dali/face-of-mae-west-which-maybe-used-as-an-apartment
39 More on the art connections in the Interwar period, concerning the surrealists see for example
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7. Contemporary interior design: the TV screen as part of the living space, LED lights in kitchen panels

in many arts: theatrical decoration,
scenography, photography, cinema effects, etc. And it is interesting to note,
that nowadays, such images of faces –
a mixture of naturalism and spectacle,
of irony, grotesque and horror, are
characteristic of the mass-produced
street art of Graffiti, or in branding
or marketing projects.
The motives of mirrors and the
reality reflections have been of interest
to European artists for centuries40 – a
popular example is the work of 1449
by Petrus Christus – A Goldsmith
in His Shop, Possibly Saint Eligius
(Fig. 9).
In the 1930s, Maurits Escher 8. A Deranged Building Facade on the Streets
created several graphic compositions of Barcelona by Penao. Photo © Joab Jackson,
with reflections – like Still Life with 2014
Spherical Mirror41 and Hand with Reflecting Sphere42, both in 1934. There he interpreted the known motives of the
genres of still life and portrait. The dual perception of the chosen presented
elements was the surrealistic core of the mentioned works. On the first hand the
in Gatt (1991: 35), or Gualdoni (2008: 21).
40 Ainsworth, Maryan Wynn et al. From Van Eyck to Bruegel: Early Netherlandish Painting in
the Metropolitan Museum of Art. Metropolitan Museum of Art, 1998, 16–17.
41 See the painting on https://en.wikipedia.org/wiki/Still_Life_with_Spherical_Mirror
42 See the painting on https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hand_with_Reflecting_Sphere.jpg
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viewer perceives them as a composition of reflected objects and their external
appearance. On the other – as figures embedded into another subject – and in
architectural environment, similar as structure to a Matryoshka doll.

9. Petrus Christus, A Goldsmith in His Shop, Possibly Saint Eligius, 1449

And in contemporary architecture, similar surrealist effects are often created
in huge scale by the use of crystal glass walls and panels. But the key to recreating this impression is also the current technological progress that allows the
application (producing, mounting and weight support) of large high-quality
glass planes, and also the enhanced features of the material surface, enabling
the clear reflections of the surrounding forms.
3. Conclusions
Throughout the 20th century and today, the paintings of first generation
surrealists have been a powerful stimulus for creativity. The featured blending
and erasing of boundaries between genres, spaces, environments, objects and
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images becomes a common sign of the production and the culture of today’s
civilization.

10. Reflections around the entrance of St. Sofia Basilica, Archeological Level, Sofia,
design architects Vasil Kitov, Boryana Kitova – Tolos Proekt

The semantics of the major artworks of surrealism, a part of which we have
included in the text, is very rich. The compositions are extremely varied, multilayered and allow comprehensive analyzes of all kinds. This also applies to the
included architectural images. The reasons for creating such amazing elements
and universes are very different. Surrealist painters were representatives of old
urban culture, and have had excellent artistic education, organically submerged
in the context of their era. Like the other elements of their paintings, the shown
architecture expressed symbolism, the mystical beginning, the irreversible overall
impact of the compositions. At the same time, the works were also remarkable
with the shown inside creative imagination and the inspiration which bridged
areas of many other fields of art.
Modern examples of architectural and urban environment show the replication of the models surrealist once created in unexpected ways. Still, quite
often, the epigonialism and mass production of such production generates
empty clichés and/or kitsch.
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A significant change in the semantics of the surrealist elements over time
is also evident. At the end of the 20th and the beginning of the 21st century,
the concepts of the game, the irony, the light (unimaginative) grotesque, the
entertainment and the parody came to the fore, and these were the ones fully
included in the modern urban realizations. And in parallel, a lot of products,
accepted as fantasies the beginning of the 20th century, are now in a standard
daily use.
Literature Cited
Ainsworth, Maryan Wynn et al. From Van Eyck to Bruegel: Early Netherlandish Painting in the Metropolitan Museum of Art. Metropolitan Museum
of Art, 1998, 16–17.
Ambasz, Emilio. Architecture of Luis Barragan. Museum of Modern Art, 1984.
Gatt, Guiseppe. Ernst. Art Dossier. Giunti Editore, 1991.
Gualdoni, Flaminio. Surrealism. Skira Editore S.P.A., Milano, 2008.
Holzhey, Magdalena. Giorgio de Chirico. Cologne: Taschen, 2005.
Locher, J. L. M. C. Escher: His Life and Complete Graphic Work. Abrams. 1981.
Mical, Thomas. Surrealism and Architecture, Psychology Press, 2005.
Mallgrave, Harry Francis and David J. Goodman. An Introduction to Architectural Theory: 1968 to the Present. John Wiley & Sons, 2011.
Masters, Christopher. Dali. Phaidon, 1995.
Spies, Werner and others. Max Ernst: A Retrospective. Tate Gallery in Association with Prestel, 1991.
Spiller, Neil. Architecture and Surrealism: A Blistering Romance. Thames
& Hudson Ltd, 2016.
Umland, Anne and others. Magritte: The Mystery of the Ordinary, 1926˗1938.
The Museum of Modern Art, New York, 2013.

Internet sources
U26 architecture studio formulates a food warehouse of bananas. https://www.
designboom.com/architecture/u26-architecture-studio-bananas-food-warehouse-philippines-09-19-2014/ [accessed 4.08.2019].
Banana split. Available at: http://coupdoeil.montrealmetropoleculturelle.org/
en/banana-split [accessed 4.08.2019].

396

BULL & STEIN, a Brazilian-German collaboration. Available at: http://www.
bullstein.com/ [accessed 4.08.2019].
Rotating Architecture: 16 Spinning Buildings & Structures. Available at:
https://weburbanist.com/2008/09/20/rotating-architecture-16-sweet-spinning-structures/ [accessed 4.08.2019].
René Magritte, The Annunciation. Available at: https://www.tate.org.uk/art/
artworks/magritte-the-annunciation-t04367 [accessed 4.08.2019].
Salesforce Video Wall. Available at: https://vimeo.com/175865167 [accessed
4.08.2019].

Internet image sources
Сергей А. Лучишкин, Шар улетел, 1926 [Sergei A. Luchishkin. The ball flight
away, 1926] , Музеи мира [The Museums of the world]. Available at: https://
muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/308-shar-uletel-sergey-alekseevich-luchishkin.html[accessed 4.08.2019].
Bernard Tschumi. Location and size of the Acropolis Museum in Athens,
2001–2009. Image source: Wikimedia Commons, Jean Housen. https://en.wikipedia.org/wiki/Acropolis_Museum?fbclid=IwAR3BRkQK1FqV2-tBMgJ3GamE5Q6k7Bm3y2aYkvKhK6aUjJxii5czT3HQ1rk#/media/File:20140407_
athenes44.JPG [accessed 4.08.2019].
Edward J. Steichen. A photo of Brancusi's Studio, 1920. The Metropolitan
Museum of Art. Available at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edward_Steichen_-_Brancusi%27s_studio,_1920.jpeg?fbclid=IwAR3IYnlCix4JjseaUox5ZSMrVbEHI1TPN8U0s_JK7ZjcisGf0mmkp3HdvtA [accessed
4.08.2019].
Giovanni Guerrini, Ernesto Lapadula, Mario Romano. Palazzo della Civiltà Italiana, Palazzo dei Ricevimenti e Congressi, 1937 – 1954. Wikimedia
Commons, left: Розанов Михаил; right: dalbera. Available at: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Palazzo_della_Civilt%C3%A0_Italiana
[accessed 4.08.2019].
Anish Kapoor, Cecil Balmond and Ushida Findlay Architects London, ArcelorMittal Orbit. A sculpture and an observation tower, designed in 2012.
Wikimedia Commons. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/ArcelorMittal_Orbit [accessed 4.08.2019].
Krasen Andreev, Hristo Guentchev, July Kirilov Farkov, Valentin Todorov.
Design of Serdica Ancient Cultural And Communication Complex. Available
at: http://www.buildingoftheyear.bg/en/buildings/view/639/Serdica-Ancient-Cultural-and-communication-complex [accessed 4.08.2019].
Miodesign, Interiors designs. Available at: https://www.miodesign.net/ [accessed 4.08.2019].

397

Penao. A Deranged Building Facade on the Streets of Barcelona by. Photo ©
Joab Jackson, 2014. Available at: https://twitter.com/hashtag/pen%C3%A3o
[accessed 4.08.2019].
Petrus Christus. A Goldsmith in His Shop, Possibly Saint Eligius, 1449. The
Metropolitan Museum of Art. Available at: https://www.metmuseum.org/art/
collection/search/459052 [accessed 4.08.2019].

Cited paintings available on the Internet sources
1. Giorgio de Chirico. The Red Tower, 1913 Available at: https://en.wikipedia.
org/wiki/File:The_Red_Tower.jpg [accessed 4.08.2019].
2. Giorgio de Chirico. Mystery and Melancholy of a Street, 1914. Available
at: https://www.wikiart.org/en/giorgio-de-chirico/mystery-and-melancholyof-a-street-1914 [accessed 4.08.2019].
3. Giorgio de Chirico. The Uncertainty of the Poet, 1913. Available at: https://
www.wikiart.org/en/giorgio-de-chirico/the-uncertainty-of-the-poet-1913 [accessed 4.08.2019].
4. Giorgio de Chirico. Love Song, 2014. Available at:: https://en.wikipedia.
org/wiki/File:De_Chirico%27s_Love_Song.jpg [accessed 4.08.2019].
5. U26 Architecture Studio. A Food warehouse, 2014. Available at: https://www.
designboom.com/architecture/u26-architecture-studio-bananas-food-warehouse-philippines-09-19-2014/ [accessed 4.08.2019].
6. Banana benches in Montreal. Available at: http://coupdoeil.montrealmetropoleculturelle.org/en/banana-split [accessed 4.08.2019].
7. Fruit urban design. Available at: http://www.bullstein.com/ [accessed
4.08.2019].
8. Giorgio de Chirico. The purity of a dream, 1915. Available at: https://digilander.libero.it/pumpmoon/chirico/pages/La%20purezza%20di%20un%20
sogno%201915.htm [accessed 4.08.2019].
9. Georgia O'Keeffe. New York with Moon, 1926. Available at: https://www.
wikiart.org/en/georgia-o-keeffe/new-york-with-moon [accessed 4.08.2019]
10. Giorgio de Chirico. The Disquieting Muses, 1914. Available at: https://
www.wikiart.org/en/giorgio-de-chirico/the-disquieting-muses-1918-1 [accessed 4 .08.2019]
11. Giorgio de Chirico. The Great Metaphysician, 1914. Available at: https://
www.wikiart.org/en/giorgio-de-chirico/the-great-metaphysician-1917 [accessed 4.08.2019]
12. Max Ernst. Aquis Submersus, 1919. Available at: https://en.wikipedia.org/
wiki/Aquis_Submersus#/media/File:Aquis_Submersus.jpg [accessed 4.08.2019]

398

13. Max Ernst. The Virgin Spanking the Christ Child Before Three Witnesses:
Andre Breton, Paul Eluard, and the Painter, 1926. Available at: https://www.
wikiart.org/en/max-ernst/the-virgin-spanking-the-christ-child-before-threewitnesses-andre-breton-paul-eluard-and-the-1926 [accessed 4.08.2019]
14. Max Ernst. Ubu Imperator, 1923. Available at: https://en.wikipedia.org/
wiki/File:Ubu_Imperator.jpg [accessed 4.08.2019]
15. Körmeling’s house, 2008 Netherlands. Available at: https://weburbanist.
com/2008/09/20/rotating-architecture-16-sweet-spinning-structures/ [accessed
4.08.2019]
16. Rene Magritte. Popular panorama, 1926. Available at: https://www.wikiart.
org/en/rene-magritte/popular-panorama-1926 [accessed 4.08.2019]
17. Rene Magritte. The Annunciation, 1930. Available at: https://www.tate.
org.uk/art/artworks/magritte-the-annunciation-t04367 [accessed 4.08.2019]
18. Rene Magritte. The Difficult Crossing, 1926. Available at: https://www.
wikiart.org/en/rene-magritte/the-difficult-crossing-1926 [accessed 4.08.2019]
19. Rene Magritte. The Secret Player, 1927. Available at: https://www.wikiart.
org/en/rene-magritte/the-secret-player-1927 [accessed 4.08.2019]
20. Rene Magritte. The catapult of desert, 1926. Available at: https://www.
wikiart.org/en/rene-magritte/the-catapult-of-desert-1926 [accessed 4.08.2019]
21. Rene Magritte. After the Water, the Clouds, 1926. Available at: https://
www.wikiart.org/en/rene-magritte/after-the-water-the-clouds-1926 [accessed
4.08.2019]
22. Cloud lamps. Circu magical furniture. Available at: https://www.circu.
net/products/cloud-lamp-big [accessed 4.08.2019]
23. Rene Magritte. The Human Condition, 1933. Available at: https://www.
wikiart.org/en/rene-magritte/the-human-condition-1933 [accessed 4.08.2019]
24. Rene Magritte. The Human Condition, 1935. Available at: https://www.
wikiart.org/en/rene-magritte/the-human-condition-1935 [accessed 4.08.2019]
25. See the video of the LED wall. Available at: https://vimeo.com/175865167
[accessed 4.08.2019]
26. Salvador Dali. Face of Mae West Which May Be Used as an Apartment,
1935. Available at: https://www.wikiart.org/en/salvador-dali/face-of-maewest-which-may-be-used-as-an-apartment [accessed 4.08.2019]
27. Maurits Escher Still Life with Spherical Mirror, 1934. Available at: https://
en.wikipedia.org/wiki/Still_Life_with_Spherical_Mirror [accessed 4.08.2019]
28. Maurits Escher Hand with Reflecting Sphere, 1934. Available at: https://
en.wikipedia.org/wiki/File:Hand_with_Reflecting_Sphere.jpg [accessed
4.08.2019]

399

ТВОРБИТЕ НА ПЪРВИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ
СЮРРЕАЛИСТИ: АРХИТЕКТУРНИ МОТИВИ
И МОДЕЛИ
Саша Лозанова, Стела Ташева
Резюме: В началото на XX век в европейската архитектура протичат активни
процеси на еволюция и смяна на художествената парадигма. Известно е,
че това е свързано с различни фактори, включително урбанизирането на
териториите и високата степен на технологичност и индустриализация.
В изкуството от епохата драстично променящият се облик на строителството
и архитектурата намира своето отражение и изгражда съвършено нови
интерпретативни модели. Откриваме ги в творчеството на много европейски
автори, независимо от принадлежността им към отделни поколения,
художествени школи, стилови направления и пр. В този контекст анализът
на отделните стилистични решения разкрива различното място и значение
на архитектурните визии, вдъхновени и трансформирани на основата на
действителната градска среда.
В доклада разглеждаме тесен аспект от тази проблематика: архитектурните
образи в творчеството на някои от най-значимите европейски художници
(сюрреалисти) от междувоенния период. Анализираме изображенията в две
основни линии: използваните мотиви и структури; както и приложените в
съвременната архитектурна практика „модели“. В първата – ще покажем
типологията на включените елементи и организацията им в картинното
пространство. Във втората – ще потърсим връзката на изобразената и
въобразената архитектура с по-късни реализации.
Очакваните резултати са в областта на историята и теорията на съвременното
изобразително изкуство и архитектура.
Ключови думи: XX век, Европа, живопис, сюрреализъм, архитектурни
мотиви, архитектурни модели
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МОТИВИ • МОДЕЛИ • ЕСКИЗИ

ИДЕИТЕ НА МИХАИЛ ЧЕХОВ И ТЕХНИТЕ
ОТРАЖЕНИЯ В ТАНЦОВОТО ИЗКУСТВО ОТ ХХ ВЕК
Анелия Янева1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: Актьорските и сценичните модели на Михаил Чехов оказват
влияние върху хореографите на ХХ век като Айседора Дънкан, Марта Греъм,
Рудолф фон Лабан и Мери Вигман. В края на ХІХ и началото на ХХ век психологическият жест и контактната импровизация, въведени от М. Чехов, се
превръщат в модел на контакт импровизация за нови хореографски търсения,
в които авторството на режисьора хореограф отстъпва пред колективното
съавторство между танцьор и режисьор. Предмет на настоящото изследване
са въпросите как идеите от драматичния театър се променят в танцовото
изкуство и как хореографи, смятани за несъвместими, се оказват близки в
идеите и сценичните си решения.
Ключови думи: балетно изкуство, хореография, режисура, драматичен
театър, психологически жест, контакт импровизация

Идеите на Михаил Чехов (1891–1955) за въображаемото тяло2 и за въображаемия център видимо повлияват върху съвременната хореография.
Въображаемият център3 излъчва енергия от гърдите (слънчевия сплит)
и упражненията, които М. Чехов предлага, са изключително перспектив1 Prof. DSc. Anelia Yaneva is is a researcher at the Institute of Art Studies, BAS (1993), Head of
the Musical Theatre Research Group; professor at SWU, National Academy of Music and NATFA.
Ballet major at the National School of Dance Art, Sofia (1979); MA in Directing at Rimski Korsakow
Conservatory, St. Petersburg (1986) and doctoral degrees (1992). She published 14 books on ballet.
2 „Вие си въобразявате друго тяло на мястото на вашето тяло, онова, което сте създали за
ролята си... В това „ново тяло“ започвате да се чувствате друг човек. Постепенно започвате да
свиквате с него, то ви става толкова познато, колкото и вашето собствено... А въображаемото
тяло, което е продукт на вашата творческа фантазия, е едновременно и душата, и тялото на
човека, когото се готвите да представите на сцената. В него за вас са обединени и вътрешното
начало, и външното... Умозрителният анализ никога няма да ви разкрие психологията на ролята
толкова правдиво, дълбоко и с хумор, колкото създаденото от вас въображаемо тяло.“ [6, 96].
3 „Представете си център в гърдите. Той излъчва жизнени потоци, устремени към главата,
ръцете и краката. Усещането за здравина, хармония, здраве и топлина пронизва вашето тяло...
Съсредоточете вниманието си в центъра на гърдите, който импулсира вашите действия. Продължете упражненията, докато усещането за центъра не стане за вас привично и няма да иска
специално внимание. Въображаемият център в гърдите трябва постепенно да предизвика
у вас усещане, че тялото ви става хармонично и се приближава до идеалния тип.“ [6, 80].
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ни за развитието на танцьора. Следната неговата препоръка е заложена
и в изпълнението на сегашните модерни техники: „сядайте, ставайте,
лягайте и т.н., като си представяте, че ръцете и краката не започват от
раменете и бедрата, а от средата на гърдите, от въображаемия център.
Движете се в пространството така, че центърът в гърдите да ви води и
да ви насочва“4. Центърът на гърдите – слънчевият сплит, е източник
на енергия и начало на всяко движение и според американските хореографи Айседора Дънкан5 и Марта Греъм6, и според германката Мери
Вигман7, макар тази идея да съществува много преди това в индийските
техники йога. А идеите на М. Чехов за вътрешния импулс8 се коментират
в театралните практики както на Всеволод Мейерхолд9, така и на хореографите Айседора Дънкан, Мери Вигман, Марта Греъм.
М. Чехов вярва, че въображаемият център може да бъде поставян и
на други места в зависимост от потребностите на ролята, а промяната
на центъра променя и характера10. Тази идея за преместване на въображаемия център може да доведе и до наличието на няколко центъра,
излъчващи енергия – до полицентрика. И в някаква степен предпоставя
полицентриката в хореографията на Уилям Форсайт11.
Но дори и когато физическото тяло е спряло, артистът може да продължи движението, като излъчва вътрешна сила (енергия) в посока
на направеното движение. Така физическото движение излиза извън
4 Chekhov, Michael. За техниката на актьора [Za tehnikata na autiora]. Sofia, 2016, 211.
5 Айседора Дънкан (1877–1927) – американска танцьорка и хореограф. Вж. Dunkan, Isadora.
Моята изповед [Moiata izpoved]. Plovdiv, 1982, 246; Siegel, Marcia. The Shapes of Change.
Images of American Dance. California press, 1985, 386.
6 Марта Греъм (1894–1991) – американска танцьорка и хореограф. Създава своя танцова
техника, наречена греъм-техника, основана на „съкращаване“ и „разпускане“; „вдишване“
и „издишване“ по методите на йога, като център на всяко движение е средата на гърдите –
слънчевият сплит. Вж. Yaneva, Anelia. Хореографски подходи и жанрови преобразявания в
балети от класическия репертоар [Horeografski podhodi i zhanrovi preobraziavaniya v baleti
ot klasicheskiya repertoar]. Sofia, 2009, 576.
7 Мери Вигман (1886–1973) е с еврейски произход, но с принос за немския танцов експресионизъм. Вж. Yaneva. Хореографски подходи и жанрови преобразявания в балети от
класическия репертоар.
8 „Вашето движение е предшествано от душевен импулс, от желание, от решение да
направите едно или друго движение. Този импулс е душевната сила. Тя продължава да
живее във вашето физическо тяло и след като сте го направили..“. Вж. Chekhov. За техниката на актьора, 74–75.
9 Maierhold, Vsevolod. Театърът, теория и практика [Teatarat, teoria i praktika]. Sofia, 2018, 576.
10 Chekhov. За техниката на актьора, 97.
11 Уилям Форсайт е роден на 30.12.1949 в Ню Йорк, създател е на своеобразен модел в
хореографията – полицентрика. Вж. Bremser, Martha. Fifty Contemporary Choreographers.
London-New York, 2000, 110–114.
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рамките на тялото и продължава в пространството – към партньорите и
към публиката. Този модел е и причината модерните танцови техники
да изглеждат много по-мащабни, по-пространствени от класическия и
характерния танц на XIX век.
Излъчваната вътрешна сила (енергия) може да повлие и върху атмосферата. Артистът може да регулира атмосферата, като променя
интензитета на излъчваната от него вътрешна сила (енергия), представяйки си я като определен цвят, чувство, музика, които, породени от
въображението му, излизат извън него и заливат сцената. При наличие
на две атмосфери – субективна (на актьора) и обективна (на пиесата
като цяло) – става видим конфликтът между действащото лице и атмосферата, която цари на сцената12.
Например: „Всички участници, овладени от определена атмосфера,
живеят с индивидуални чувства, родствени на атмосферата; един от
участниците живее с чувства, противоположни на общата атмосфера...
Така от общата атмосфера постепенно възниква сложното цяло“13.
Това е атмосферата, която свързва актьорите помежду им и актьора
със зрителя. И за танцьора е много важно умението да направи своите
чувства съзвучни или противоположни на атмосферата; да формира усет
за общност, за общо енергийно поле и тези усещания повлияват върху
начина на придвижване, на усещани действия, на създавани движения.
А този „енергиен модел“ на субективна и обективна атмосфера е базисен
и за съвременната хореография.
Идеите на Чехов за импровизацията – индивидуална или колективна,
в унисон или в противоречие – се използват в контакт импровизацията
като метод за изграждане на хореографски конструкти14, като стимул за
поява на нови телодвижения, взаимодействия и поддръжки в съвременната
хореография15. Според Чехов „Колективната импровизация е възможност
за съвместни импровизации, подчинена на предварително определена
тема – тя споява изпълнителите, те могат да реализират обща атмосфера
(когато всеки сам за себе си е носител на тази атмосфера); или да направят видим конфликта, когато останалите артисти имат обща атмосфера,
а един от тях преднамерено излъчва енергия и създава атмосфера, която
12 Chekhov. За техниката на актьора, 28.
13 Chekhov. За техниката на актьора, 34–35.
14 Вж. Nelson, Karel. CI (embodied) interrogates its own history. Available at: https://
contactquarterly.com/cq/article-gallery/index.php#view=ci-embodied-interrogates-its-ownhistory; Hassmann, Joerg. What is Contact Improvisation? – The uniqueness of a syncretistic
dance form. Available at: https://joerghassmann.wordpress.com/2012/07/19/what-is-contactimprovisation/ [accessed 13.06.2019].
15 Контакт-импровизацията е включена в учебния процес на специалностите „Театър на
движението“ в НАТФИЗ и „Съвременна хореография“ в ЮЗУ – Благоевград.
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е в разрез (в противоречие) с общата атмосфера. Колективната импровизация може да бъде провокирана от обща тема – например от стила
на музикален откъс или на определен автор, независимо от кое негово
произведение; или пък от обща атмосфера, или пък да се предаде едно
и също действие като трагедия, а след това като комедия, или пък от
различни костюми. Но в тези колективни импровизации всеки от участниците запазва усещането си за своята индивидуалност, стремейки се
да постигане задачата с минимални средства, като избягва „танцови или
т.нар. пластични движения пози, а така също и стилизиране“16.
Но контакт импровизацията рядко достига до изграждане на сюжетни танцови постановки.
Във формулирания от М. Чехов психологически жест се търси обединяване на жеста с думите и с енергията на изпълнителя. Според Чехов
психологическият жест е първоизточникът (импулсът) на движението.
Психологическият жест е различен от битовите действия (отварям врата,
сядам, ставам, оправям покривката), доколкото той се мисли като действие,
разкриващо желанията, волята на индивида17. Той е разглеждан и като
протообраз на обикновения физически жест18. От друга страна, физическо
действие, с определен нюанс, също може да поражда психологическия
жест. Но той може да е породен и от „атмосферата, характера на
героя, сцената или някоя дума“19. Този модел се среща в „пластичните
хорове“ на Рудолф фон Лабан20, който създава т.нар. двигателни хорове – танцьори, обособени в три групи, разработват зададената от Лабан
пластична тема (комбинация от движения) и всяка от групите я изпълнява
с различен нюанс в чувствата в три различни „емоционални тоналности“,
например – гняв, радост, тъга. Така се променят нюансите в движенията
и без да се променя последователността на самите движения, се постигат
своеобразни техни вариации и се върви към симфонизация, или според
Лабан – „симфония от жестове“21.
Съотношението жест – дума при Чехов е в следната последователност:
първо само жест, след това жест и дума, накрая само дума без жеста (но
като се има предвид жестът във въображението на актьора)22. Доколкото
16 Chekhov. За техниката на актьора, 112.
17 Chekhov. За техниката на актьора, 45, 47–48.
18 В психологическия жест „невидимо жестикулира душата ни“ [6, 44].
19 Вж. Chekhov. За техниката на актьора, 69.
20 Рудолф фон Лабан (1879–1958), вж. Popov, Teodor. Първожрецът. Рудолф фон Лабан
и немският свободен изразен танц [Parvozhretsat Rudolf von Laban i nemskiyat svoboden
izrazen tants]. Sofia, 2002, 104.
21 Popov. Първожрецът. Рудолф фон Лабан и немският свободен изразен танц, 25.
22 Вж. Chekhov. За техниката на актьора, 70.
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за хореографите и танцьорите движението е първично, в хореографията
се експериментира в обратен ред: първо думата, след това движението с
думата, тъй като движението е провокирано от думата, и накрая – само
движението, но като се има предвид думата.
В тази посока работи Пина Бауш23. Тя провокира артистите да разказват за свои преживявания с думи, после да ги разкажат с движения, а
после да съединят думите и движенията в определен нюанс. Но при Пина
Бауш действията и думите преднамерено се разминават като послания.
Докато при Лабан съотношенията дума – движение са в съотношенията
говорни хорове – двигателни хорове. Говорните хорове рецитират на
живо литературните произведения, а двигателните хорове отразяват
пластично не само смисъла, но и ритмиката на думите. Тук се откриват
прилики с ритмичната гимнастика на Емил Жак-Далкроз24 и с евритмията на Щайнер25.
Някои от класификациите на движението според М. Чехов ни препращат към подобни класификации на Делсарт и Лабан. Използваните
движения Чехов разделя на подгрупи: формиращи движения (при които
се акцентира върху началото и края), плавни движения (които преминават
в пространството, като протичат едно в друго), реещи се движения (когато преживявате въздуха като среда, която ви подтиква към движение),
излъчващи движения (когато ръцете, гърдите и цялото тяло изпращат
сигнали и като че излъчват светлина). При тези движения е желателно да
се променя темпото и характера – движението да е стакато (насечено),
легато (слято), бързо, бавно26. Подобна партитура от движения създава
френският певец, педагог и композитор Франсоа Делсарт (1811–1871). Той
разделя движенията на тялото на центробежни, центростремителни и
неутрални. И коментира силата и скоростта на движението, изразителността и емоционалното съдържание. Делсарт използва движенията на
тялото не само като изразно средство, но и като средство за физическо и
психическо лечение и възстановяване27. От своя страна Лабан определя
движенията като центробежни и центростремителни. Определя като
основни фактори на танца пространството, продължителността и
23 Пина Бауш (1940–2009) – немска танцьорка и хореограф, създател на жанровата форма
танц-театър. Вж. Bremser. Fifty Contemporary Choreographers, 25–28.
24 Емил Жак-Далкроз (1865–1950) – швейцарски музикален педагог и композитор, създател
на система за усвояване на музиката посредством нейното „телесно преживяване“ – пляскане с ръце, стъпки, подскоци, която е наречена „Ритмичната гимнастика на Далкроз“.
25 Bojilova-Andonova, Margarita. Актьорското тяло – книга, вдъхновена от филoсофията
[Aktiorskoto tyalo – kniga, vdahnovena ot filosofiyata]. Sofia, 2014, 19.
26 Chekhov. За техниката на актьора, 80–82.
27 Yaneva. Хореографски подходи и жанрови преобразявания в балети от класическия
репертоар.
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енергията28, което намира пресечни точки с енергията, коментирана и
от М. Чехов.
Що се отнася до режисурата (М. Чехов я формулира като композиция), Чехов акцентира върху три основни подразделения – началото и
края на представлението (тоест завръзката и развръзката) и средната
част (разглеждана като множество взаимосвързани епизоди). Всяко
от тези подразделения има своя кулминация и така се получават общо
три кулминационни момента29. Всички те са построени на принципа
на контраста (полярността) между началото и края30, между отделните
епизоди в средната част, между отделните действащи лица31.
Този модел на вътрешно структуриране на спектакъла е основен в
хореографската режисура, когато отделните действащи лица проявяват
различен характер благодарение на контраста в начина на танцуване;
в различните видове танц; в различното количество участници (соло –
дует – ансамбъл).
М. Чехов разглежда всяка сцена и действие като непрекъснат процес
на движение от началото към края на пиесата и това ни напомня за „сквозное действие“ на Станиславски. А редуването на външно и вътрешно
действие, на външно и вътрешно темпо на действие32 е похват, коментиран и от Мейерхолд33. Тези идеи повлияват и върху творчеството на
руските хореографи Леонид Лавровски и Ростислав Захаров, които са
убедени застъпници на реалистичния балет (драмбалет) и последователи
на системата на Станиславски.
Ако трябва да обобщя, идеите на Михаил Чехов намират отражение
в различни периоди от развитието на балетното изкуство и те съвсем не
са в хронологичен порядък. Някои от тях, макар и по-късно прецизирани,
могат да бъдат открити в теоретичните разработки на Франсоа Делсарт
28 Popov. Първожрецът. Рудолф фон Лабан и немският свободен изразен танц, 2002.
29 „В добре построена пиеса (или спектакъл) има три кулминации, които съвпадат с
трите основни части. Те се съотнасят помежду си също както и частите – завръзка – развитие – развръзка. Защото и те се подчиняват на закона на полярността... Всяка от трите
основни части на цялото (началото, средата и края, или завръзката, развитието и развръзката) има свой собствен характер... Трите основни кулминации (ако сте ги намерили не
умозрително) предлагат ключа за идеята и динамиката на пиесата“. Chekhov. За техниката
на актьора, 140–142.
30 Chekhov. За техниката на актьора, 128.
31 „Принципът на композицията означава, че лицата, които участват в пиесата (дори те
да са свързани с една и съща тема), не бива с нищо да се повтарят... Режисьорът трябва
да се погрижи: 1. Да подчертае специфичните особености на действащите лица; 2. Да
подчертае техните разлики (контрасти); 3. Да изгради композицията така, че действащите
лица да се допълват“ [6, 138–140].
32 Вж. Chekhov. За техниката на актьора, 154–162.
33 Maierhold. Театърът, теория и практика, 350–351.

406

(от края на XIX и началото на ХХ век), а така също в творчеството на
Рудолф фон Лабан и Мери Вигман – от първите десетилетия на ХХ век.
Други – като идеята за началото на движението от слънчевия сплит и
вътрешния импулс – се проявяват в творчеството на Айседора Дънкан,
Марта Греъм и Мери Вигман. Сред най-често използваните в края
на столетието са емблематичните за М. Чехов психологически жест
и импровизация. Те са предпоставка за нови танцови техники34 и нови
жанрови форми35.
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THE IDEAS OF MICHAEL CHEKHOV AND THEIR
REFLECTIONS ON 20TH CENTURY DANCE ART
Anelia Yaneva
Summary: Mikhail [Michael] Chekhov’s acting and stage design models have
influenced twentieth-century choreographers such as Isadora Duncan, Martha
Graham, Rudolf von Laban, and Mary Wigman. At the turn of the century M.
Chekhov’s psychological gesture and contact improvisation became a model of
contact improvisation for new choreographic quests in which the authorship of
the choreographer/director gave way to the collective co-authorship of dancer
and director. This study seeks to clarify how ideas borrowed from dramatic
theatre were modified in dance art and how the ideas and staging solutions of
choreographers, believed to be antagonists, proved to be similar.
Keywords: ballet art, choreography, directing, dramatic theater, psychological
gesture, contact improvisation
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VIRTUOSITY AND THE CIRCUS ARENA
Mihail Lukanov1

Institute of Art Studies, BAS

Abstract: In the field of musical performance virtuosity is traditionally defined as
an extraordinarily high level of technical mastery. Not surprisingly, it is associated
with the demonstration of dazzling feats of skill way above the level of an average performer. However, this has also become the reason for it to be sometimes
regarded less as a plus and more as a minus. Although skill itself is a good thing,
virtuoso performers have on occasion been criticized for not focusing enough on
substance in favour of pursuing empty showmanship and some sort of musical
“acrobatics”. Understandably, this has been the cause of much debate, but the issue
has received little consideration in light of the specificities of virtuoso playing on
the circus arena. This article traces the convoluted ramifications of these problematics in historical context endeavouring to elucidate the complexity of attitudes
towards virtuosity and then explore the intricate ways in which performing on
circus “scene” legitimizes it.
Keywords: Acrobatics, harmonica, trio, Olimpia, Olympus, Hora-staccato, Salut
Salon

Virtuosity often evokes ambivalent feelings and over the years has been met
with a mixed reception. It is defined as a very high degree of technical mastery
and is sometimes viewed as the pinnacle of instrumental achievement. According
to Grove a virtuoso is a “person of notable accomplishment; a musician of
extraordinary technical skill”2. In its original Italian usage in the 16th and 17th
centuries “virtuoso” was a term of honour reserved for a person distinguished
in any intellectual or artistic field, e.g. a poet, architect, scholar, etc. A virtuoso
in the realm of music might be a skillful performer, composer, or maestro di
cappella. In the late 17th and 18th centuries Italian musicians spread the term
throughout Europe. French theorist Sebastien de Brossard3 (Dictionaire, 1703)
1 Dr Mihail Lukanov is a Chief Assistant Professor of the Institute of Art Studies, BAS. Research field: popular music. Author of the books: “Milyo Basan: Life and Creativity” (2017);
“Convention and Innovation in Bulgarian Rock Music Through the Experience of FSB”. E-mail:
lukanov_1967@abv.bg
2 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Electronic Edition. Available at: https://
www.oxfordmusiconline.com/grovemusic [accessed 17.07.2018].
3 Brossard, Sebastien de. Dictionnaire de Musique. Available at: https://imslp.org/wiki/Diction-
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interpreted virtuosity on the basis of its Latin root “virtu”, i.e. “virtue”. In his
view the true virtuoso was a musician of exceptional training, not least in the
field of music theory.
In the late 18th century, the term “virtuoso” came to signify a violinist,
pianist or singer who pursued a career as a soloist. Some musicians held virtuosity in high esteem and considered it to be a virtue. An example in point is
Ferenz List who said that “virtuosity was not an outgrowth, but an indispensable
element of music”4. At the same time it acquired new, more pejorative shades
of meaning with regard to certain exhibitionist aspects of virtuoso performance.
In the 19th century these attitudes hardened even more. Not surprisingly, virtuosity came to be associated with the display of dazzling feats of skill meant
to outstrip all other performers. This also became the reason for virtuosity to
be sometimes regarded less as a “virtue” and more as a “vice”. Virtuoso performers were on occasion criticized for not focusing enough on substance in
pursuit of empty showmanship and some sort of musical “acrobatics”. Richard
Wagner, for instance, was fairly vocal in expressing his reservations towards
the phenomenon of virtuosity. In his words “the real dignity of the virtuoso
rests solely on the dignity he is able to preserve for creative art; if he trifles and
toys with this, he casts his honour away”5. Pejorative implications are present
in such German expressions as Virtuosenmachwerk (“virtuoso concoction”),
Pultvirtuoso (“virtuoso of the podium”) and Taktstockvirtuoso (“virtuoso of
the baton”). A critical attitude towards the element of rivalry inherent in the
phenomenon of virtuosity surfaces in Bella Bartok’s facetious remark that
“races are for horses, not artists”6.
American scholar Sudip Bose stresses that “especially in music, both critics
and musicians have mixed opinions on virtuosity. While the skill implied
is clearly positive, musicians focused on virtuosity have been criticized for
overlooking substance and emotion in favour of raw technical prowess”7. Bose,
however, celebrates virtuosity – “a mastery of technique ought to be exalted
not disdained”8, and goes on to say that “virtuosity is not something distanced
from or subservient to art, but a legitimate expression of the musical impulse
in and of itself”9.
naire_de_musique_(Brossard%2C_S%C3%A9bastien_de [аccessed 4.02.2019].
4 List, Ferenz. Gesammelte Schriften (Collected Writings), iv, 1855–9.
5 Wagner, Richard. Gesammelte Schriften; Eng. trans., vii, 1894–9, 112.
6 Brainy Quote. Available at: https://www.brainyquote.com/quotes/bela_bartok_190412 [accessed 02.03.2019].
7 Bose, Sudip. On Virtuosity. The American Scholar. Available at: http://theamericanscholar.
org/on-virtuosity [accessed 17.07.2018].
8 Bose. On Virtuosity.
9 Bose. On Virtuosity.
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On Circus “Stage”
This has since been the cause of much debate, but the issue has received
little consideration in light of the specificities of virtuoso playing on the
circus arena. Circus performances, by definition, presuppose the demonstration of special, extraordinary skills. A masterful command of a musical
instrument is quite close to the idea of a striking, almost “acrobatic” skill.
This is how virtuosity in its capacity of musical “acrobatics” finds itself in
line with the requirements of the circus arena, where a display of mastery
is of the essence. This brings about certain consequences. In the circus “the
vices” of virtuosity become “virtues” – after all, dazzling technical feats are
exactly what is expected of a circus performer. On a circus arena music is
often presented not in a concert “format”, but by a circus acrobat or juggler
who plays the instrument while performing acrobatic stunts. In this context
virtuosity gets integrated in the acrobatic art itself, which legitimizes the
pursuit of unmatched technical mastery, because it is exactly what the artist
is supposed to be pursuing. This is not to say that each and every artist on
the circus arena is a virtuoso, but that the circus arena and the expectations
it is loaded with is a place where virtuosity is to be expected and asserted
“without apology”.

1. Baron Buika

Baron Buika
Baron Buika’s performance on the Ed Sullivan show offers a most impressive example of instrumental virtuosity coupled with acrobatic entertainment.
The Hungarian violinist opens up with the famous Czardas by Vittorio Monti.
Apart from the lightning-fast tempo, the musician also takes the audience’s
breath away with the way he “juggles” with the instrument: Buika holds the
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2. Salut Salon

violin with the tailpiece pointing forward while the pegbox is kept close to
his face. His right-hand fingers move in the opposite direction, his thumb
facing the pegs, and his middle and ring fingers running forward, towards the
tailpiece. After that, he positions the violin “the right way”, but then starts
moving it all around his body. After a loud round of applause the musician
grabs two violins, places them on his left shoulder and performs bravura
passages on both instruments.
Salut Salon – Circus Virtuosity on Classical Stage
A great deal of virtuoso acrobatics can be found in the striking sketch Wettstreit zu viert (Competition for four) where the performers of the German piano
quartet Salut salon exhibit unassailable mastery in wielding their instruments
and offer an exceptional circus-like show. The girls go with grace and elegance
through a few musical pieces of various historical ages. The performance
turns into an amusing blend of sparkling virtuosity and unabated buffoonery
of joyful whims. The musicians play in a variety of body positions placing the
instruments in all sorts of eccentric ways: they hold the fingerboard with the
right hand and the bow – with the left one, they move the bows behind their
backs, they turn the instruments downwards, and at times, they even play on
each other’s instruments. The gig ends up in a ragtime as the violinist, violist
and cellist put on something of a parade onstage during which the audience
bursts into massive applause.
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3. Borrah Minevitch

Borrah Minevitch and his Harmonica Rascals
Mention could be made of Borrah Minevitch and his Harmonica Rascals – a large ensemble of harmonicas of various sizes who “gallop” through
a variety of blues melodies in fast tempos. The transitions are garnished with
intentional honking noises to a comical effect as the “conductor”, dressed
in a checkered suit, walks around and dances grotesquely, articulating key
moments and flirting jocularly with the performers.

4. Harmonica Trio Olumpia

Harmonica Trio Olimpia
As far as harmonica performances are concerned,
I would call attention to a group of performers with
brilliant appearances on the circus arena in Bulgaria.
This is Harmonica Trio Olimpia, established on
the 28.11.1958, featuring Agop Nerssessyan, Ivan
Shekerszhiev and Dimitar Stoykov. The third one
is a pivotal figure – he wields all three instruments
(the solo, chord and bass harmonica) and performs
all the solos.
The musicians have a wide range of popular
pieces in their repertoire – more specifically blues
compositions, such as Blues in Motion and Veneta
Boogie. Both pieces are performed in fast tempos
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and interspersed with improvisations. An event in the town of Veliko Turnovo
is indicative of the impact the musicians had on their audiences. One of them
describes the occurrence in the following terms: “We were pushed onto the
stage again. The listeners went crazy, they started breaking the benches they
were sitting on, they started dancing and jumping as we kept playing more
and more frantically. I myself abandoned all restraint, waving my harmonica
and shouting frenziedly as though I was about to eat up that harmonica, which
was all in blood due to the fierce playing”10.
After 1963 the musicians set about enlarging their repertoire by incorporating a great number of classical pieces into it. They performed Thracian
Dances (by Bulgarian composer Petko Staynov), the overtures to the operas
Tannhäuser and The Barber of Seville. Particularly impressive are the performances of Sabre Dance and Hora Staccato. The latter is a virtuoso piece
written in 1906 by Romanian violinist and composer Grigorash Dinicu. In
the 1930s Hora Staccato became a choice composition for concert encores. A
plethora of arrangements were made, one of which by Bulgarian composer
Pancho Vladigerov. It comes as no surprise that Trio Olimpia ventured to
create a harmonica version of the piece and make their mark by performing
it. The performance still remains an impressive achievement in the field of
harmonica playing.
In effect, the appearances of Harmonica Trio Olimpia brought together
circus acrobatics and musical mastery. On the one hand, the ensemble had
the features of a rather traditional group of musicians, but on the other, it was
in close proximity with the genre of the so called “musical eccentricity” as
far as the rendering of a classical repertoire by three harmonicas is in and of
itself unconventional and “eccentric”. In this respect the trio offers yet another
striking example of virtuoso performance in the context of circus art.
Literature Cited
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ВИТРУОЗНОСТТА НА ЦИРКОВАТА АРЕНА
Михаил Луканов
Резюме: В сферата на музикално-изпълнителското изкуство виртуозността
обикновено се определя като особено високо ниво на техническо майсторство.
Неслучайно тя се свързва с демонстрации на изключителни инструментални
умения, надхвърлящи многократно възможностите на средния изпълнител.
Това обаче става повод тя да се осмисля не само като предимство, но донякъде
и като недостатък. Въпреки че умението само по себе си е нещо положително,
виртуозите неведнъж са подлагани на критика поради недостатъчно вникване
в същността на музикалната субстанция за сметка на преследване на
„празна“ показност и музикални „акробатики“. Това поражда множество
дебати, но темата почти не е разглеждана от гледна точка на специфичното
функциониране на виртуозността в контекста на цирковото изкуство. Текстът
проследява различни рефлексии в исторически план, като се стреми да изясни
амбивалентните нагласи към виртуозността и да изследва начините, чрез
които „презентирането“ ѝ на циркова арена я легитимира в слушателската
рецепция.
Ключови думи: акробатика, хармоника, трио, Olimpia, Olympus, Хоро-стакато, Salut Salon
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ДВАТА ПРОЧИТА НА МАРГАРИТА АРНАУДОВА
НА МАРИН ГОЛЕМИНОВАТА „НЕСТИНАРКА“ (С
„АРАБЕСК“, 1978 Г. И В СОФИЙСКА ОПЕРА, 1986 Г. )
Мария Габарова1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: Публикацията разглежда танцовата драма „Нестинарка“ в двете
хореографски четения на Маргарита Арнаудова. Прави се кратък преглед на
стилистичните особености, спецификата на постановъчните решения, очертава
се идеята за синкретизма на различните хореографски техники, използвани
в съответствие с оценката на Марин Големинов. Акцентира се върху ролята
на хореографа в осъвременяването на танцовите тенденции в България през
втората половина на ХХ век, както и върху връзката им с оригиналната продукция на „Нестинарка“, принадлежаща на Мария Димова.
Ключови думи: танцова драма, модернизъм, съвременна техника, хореография, народен танц, стилизация, синкретизъм

За историческото място на Маргарита Арнаудова
Историческото място на Маргарита Арнаудова от 80-те години на ХХ
век до кончината ѝ през 1994 г. се определя преди всичко от въвеждането на
елементи от Греъм, джаз и модерна техника вътре в хореографската тъкан
на поставяните от нея творби, от съчетаването на тези модерни похвати с
познанието за боравенето с класическата балетна лексика. Както е известно, Арнаудова завършва Държавното хореографско училище в класа на
„първата Демна“ – Нина Кираджиева, като дипломирането ѝ е с ролята на
Жар-птица от едноименния балет на Стравински. Може да се предположи,
че още в ранна възраст тя има интерес към по-съвременната и не изцяло
класическа техника и творчество. За нея учителката ѝ Кираджиева казва:
„Мъчната и разнообразна партия бе изпълнена с техническа лекота и богатство на израза“2. Висшето си образование по балетна режисура Маргарита
Арнаудова завършва при „хореографа-дисидент в тогавашното московско
пространство, комуто забраняват собствени постановки…“3 Анатолий
1 Maria Gabarova is a PhD student in Musical Theatre Research Group, Institute of Art Studies,
BAS. Research areas: chorographical symphonism, dance theatre. E-mail: mimi.piano.bellet@
gmail.com
2 Yaneva, Anelia. Маргарита Арнаудова: Не мога да отделя балета от себе си [Margarita
Arnaudova: Ne moga da otdelya baleta ot sebe si]. Sofia, 2011.
3 Пак там.
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Шатин. Веднага след завършването си хореографката става балетмайстор
в Харковската опера и балет, където поставя редица многоактни балети
по музика на композитори от XX век: Прокофиев, Меликов, Морозов и др.
През 1974 г. е поканена за хореограф по предложение на Пенка Енчева в
балетно студио „Арабеск“, където остава да твори до края на живота си.
Там поставя множество творби – над 60 спектакъла, като основната линия
е тази на съвременното хореографско търсене, независимо от конкретната
форма и жанрова насоченост.
Когато тя стъпва на историческата хореографска сцена у нас, цялостният контекст се определя от установен канон на хореографски израз,
свързан с класическия балетен репертоар, реализиран предимно с изразните средства на руски хореографи, които поставят и творят в традицията
единствено и само на класическия балет. Тази традиция се разпростира и
върху класическите по средства постановки на „Нестинарка“ през 50-те
и 60-те години: като тези на Нина Кираджиева (1956, 1967, 1968 г.) и на
Петър Луканов (1968, 1978 г.), които крайно изменят не само техниката
и хореографската лексика (качват балета на палци, което е антипод на
идеята на Мария Димова), но и коренно видоизменят смисловия и идеен
аспект на творбата, като я представят по-скоро като битова драма, не
показвайки отчетливо идеята за обредността, сакралността на ритуала и
екстатичността на героите.
Тези по-късни тълкувания са в противовес на оригиналната, първата
хореографска постановка на „Нестинарка“, принадлежаща именно на
възпитаничката на немския свободен изразен танц и западния модернизъм
Мария Димова. Възпитаничка на Мери Вигман, при която се обучава в
принципите на свободния изразен танц, и на Айседора Дънкан, чрез която
се запознава със свободната пластика, завършвайки танцовата школа на
Берте Трюмпи в Берлин, Димова има актуална на своята модерна съвременност насоченост. Така съвсем естествено идва взаимната естетическа
необходимост на композитора Големинов, също западен възпитаник, учил
в Париж и Мюнхен, и хореографката Мария Димова, която по време на
поставянето на спектакъла в Софийската опера е току-що назначена за
асистент-балетмайстор там. В тогавашния кръг на културния елит в България тя вече е добре позната с танцовите си етюди, които е изпълнявала
пред отбран кръг художници, поети и музиканти, като например: „Магии“,
„Задушница“, „Майчини жалби“, „Мене ме, мамо, змей люби“ и др., чиито
теми заимства от български легенди, приказки и обреди. Димова танцува
боса върху ритъма на тъпан4. За създаването на своя уникален, авторски
и модерен хореографски стил тя казва: „Старая се всяко движение, всеки
жест в моя танц да е плод на мисъл, идея, душевно изживяване, драма.
4

Вж. Apostolova, Rumyana. Марин Големинов [Marin Goleminov]. Sofia, 1998, 54.
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Аз искам да съм близко до живота, да тежа, здраво стъпила на земята.
Затова танцувам боса, защото не търся акробатика и грация, а създавам
художествени образи от живота“.
Когато Маргарита Арнаудова се обръща към „Нестинарка“ през 1978 г.,
тя очевидно е погледнала назад, „през главата“ на своите съвременници,
за да създаде хореография, доближаваща се по съдържание и маниер на
хореографския израз до оригиналната версия на Мария Димова. Доколкото
не съществува запис на постановката на Димова, чрез която Маргарита
Арнаудова да успее да си изгради представа за първия хореографски прочит на танцовата драма, тя вероятно е почерпила информация от статиите,
рецензиите и отзивите, излезли в печата по повод на премиерата. „Това е
една пластична графика – пише Владимир Василев през 1942 г., – в която
се осъществяват пространствено фреските на Иван Лазаров или картините
на Иван Милев“5, а Анна Каменова, като сравнява хореографията на Мария
Димова с картините на Иван Милев, отбелязва: „В такъв случай парадоксът
на Оскар Уайлд, че природата подражава на изкуството, звучи като истина“6.
Очевидно заедно със сценографите Нева и Никола Тузсузови Димова решава сценичния свят на „Нестинарка“ в модернистки ключ, който веднага
е бил дешифриран и разчетен в отзивите на критиците интелектуалци.
Маргарита Арнаудова обвързва стилизирания български народен танц с
модерните идеи в хореографията – стилизация едновременно на българския
народен танц и похватите на модерния балет7. Бих определила хипотетично
хореографията на Маргарита Арнаудова като своеобразна неостилистика
спрямо идеите на Мария Димова.
Първата постановка от 1978 г. с балет „Арабеск“
Първия си прочит върху „Нестинарка“ Маргарита Арнаудова прави с
балетната трупа на „Арабеск“ под заглавието „Нестинарка – сюита“. Имайки
предвид, че „Арабеск“ както тогава, така и сега е единствената национална
5 Rudevitz, P. (псевдоним на Вл. Василев). „Нестинарка“ като начало на българския балет
[“Nestinarka” kato nachalo na balgarskiya balet.]. – Златорог [Zlatorog], 1942, № 1, 38–39. Цит. по:
Бикс, Розалия и др. Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл. 1890–2010.
Т. 4. Рецензии, отзиви, коментари [Cit. after Biks, Rozaliya i dr. Balgarski muzikalen teatar.
Opera, balet, opereta, miuzikal: 1890–2010. Vol. 4. Retsenzii, otzivi, komentari]. Sofia, 2015, 251.
6 Kamenova, Anna. Светлите стъпки на Мария Димова (1945) [Svetlite stapki na Maria
Dimova (1945)]. In: Юбилейна програма, посветена на Мария Димова, съставител Лидия
Анастасова. Софийска опера, 1959, 5. Цит. по: Бикс, Розалия и др. Български музикален
театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл. 1890–2010. Т. 4. Рецензии, отзиви, коментари [Cit.
after Biks, Rozaliya i dr. Balgarski muzikalen teatar. Opera, balet, opereta, miuzikal: 1890–2010.
Vol. 4. Retsenzii, otzivi, komentari]. Sofia, 2015, 251.
7 Тук бих си позволила сравнение дори с хореографията на скандалната за 1913 г. постановка
на „Пролетно тайнство“, в която Нижински е съчетал идеята за езическата ритуалност с
хореография, която е умишлен антипод на класическата естетика.
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трупа за модерен танц, се предполага, че обвързвани с идеята за по-изявена
модернистичност и откъсване от строгата фабулна описателност, сцените
са по-абстрактни и се изисква предварителна „подготвеност“ на публиката,
за да се разбере сюжетността, заложена в разказа на Петканов. Акцентът
пада върху образа, картината, достигането до крайна екстатичност – както
в обреда (може да се направи връзка с идеята за обредността в първите
новаторски хореографски търсения в Европа – например „Пролетно тайнство“ на Стравински), така и в отношенията между героите. Търсено в
някакъв аспект е и отделянето от точно определено пространствено-времево
описание, като не събитийността се явява център на вниманието на хореографката, а изказът. Разделена на седем части, „Нестинарка – сюита“ се
състои от картините: Пролог, Демна и Найден, Нестинарка, Любов, Клевета,
Раздор, Епилог. Между две от сцените има танц без музика, което е само
по себе си иновативно за времето си в нашите условия, където властва
строгата класическа форма в музикално-хореографски аспект. Изчистена
от второстепенните герои, хореографията на „Нестинарка“ акцентира
почти изцяло върху линията Демна – Найден – Струна и идеята за ритуала, обредността и екстатичността, обвързана с крайни психологически
състояния и житейски колизии, с което се приближава до концепцията на
Мария Димова.
След смъртта на Маргарита Арнаудова през 1994 г. спектакълът е възстановен от дъщеря ѝ Олеся Пантикина през 2002 г.
Втората постановка от 1986 г. в Софийската опера
Цялата Големинова партитура Арнаудова поставя с трупата на Софийската опера на 19 октомври 1986 г. с диригент Камен Големинов. Тук въпросът стои по малко по-различен начин. Всъщност целият хореографски
рисунък, характерен за сюитата „Нестинарка“, присъства и тук, но този
път действието е далеч по-разширено. Включени са повече действащи
лица, разгърнато е повествованието и доста по-буквално е следван заложеният в основата на творбата сюжет. Що се отнася до хореографския
език, принципите на движенческата му реализация остават същите. По
този начин проявлението на „модерността“ отново се явява в иманентен
смисъл, свързан с изразните средства, а на повърхността стоят разширената
повествователност, увеличеният обем движения и по-ясните и продължителни взаимоотношения между героите.
На премиерата танцуват Павлина Гелева като Демна, Александър Александров – Найден, Евгения Кръстева – Струна, Бисер Деянов – Старец.
Самата Арнаудова споделя: „И тази, както и старата постановка (Нестинарка-сюита) е на „боси крака“. Смятам, че тази пластика е най-подходяща за това голямо произведение на Марин Големинов. Тя е изчистена
от всякакви битови детайли и подробности и въпреки това смятам, че е
много българска – чрез нюансите, позите, жестовете, които ни връщат към
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творчеството на големите наши художници. Стремила съм се да доловя
по-скоро „аромата“ на българския автентичен танц, отколкото точното му
възпроизвеждане“8.
И в двата варианта хореографският език се полага върху основата на
синтеза на модели от класическия танц, фолклора и модерната Греъм
техника. По този начин, отговаряйки адекватно на идеята на Големинов
за представяне на обредността и народността чрез нови изразни средства,
Арнаудова от своя страна показва ритуалността и заложената сюжетика
от разказа на Константин Петканов чрез взаимопроникването на стилизирани движения и от трите гореспоменати хореографски извора. Може да
се приеме, че танцовата драма „Нестинарка“ търси взаимопроникването
между музикален и хореографски тематизъм. Основните музикални теми,
явяващи се лайтмотивно през целия спектакъл, откриват своето олицетворение, макар и не буквално, в хореографския език, създаващ своеобразен
тематизъм на героите. Така музикално-тематичните ядра, разработени
в партитурата, конкретните теми, изведени и посочени в началото ѝ от
самия композитор, намират своето отражение в движенческата лексика,
която изгражда музикално-хореографската форма.
Ще завърша с един цитат от рецензия на Димитър Зенгинов, написана
по повод постановката от 1986 г., който много точно обрисува характеристиките на хореографското виждане и интерпретиране на „Нестинарка“ от
Маргарита Арнаудова: „Като хореограф Арнаудова не остава в каноните
на класиката и не отива в крайностите на експерименталния танцов израз. […] Сега е убедителна със своя пластичен език – сплав от хубавото в
наследеното от традицията и логичното в новаторските търсения. В тази
сплав българският танц е естествен център чрез основни свои елементи.
[…] Новата постановка на „Нестинарка“ в Софийската народна опера е
голям и принципен успех, защото обогатява родните традиции, предлага
ги на съвременния зрител с нова сила, открива хоризонти пред българското
балетно изкуство“9.
Цитирана литература
Apostolova, Rumyana. Марин Големинов [Marin Goleminov]. Sofia, 1998.
Kamenova, Anna. Светлите стъпки на Мария Димова (1945) [Svetlite stapki
8 Kirov, Mirolyub. Хармонията на танца е непреходна потребност (разговор с Маргарита
Арнаудова) [Harmoniyata na tantsa e neprehodna potrebnost (razgovor s Margarita Arnaudova)]. – Работническо дело [Rabotnichesko delo], 27.05.1987, № 147, 5.
9 Zenginov, Dimitar. Танц върху жаравата/Новата постановка на „Нестинарка“ в Софийската народна опера“ [Tants varhu zharavata/Novata postanovka na “Nestinarka” v Sofiiskata
narodna opera]. – Работническо дело [Rabotnichesko delo], 24.12.1986, № 358.

420

na Maria Dimova (1945)]. In: Юбилейна програма, посветена на Мария
Димова, съставител Лидия Анастасова. Софийска опера, 1959. Цит. по:
Бикс, Розалия и др. Български музикален театър. Опера, балет, оперета,
мюзикъл. 1890–2010. Т. 4. Рецензии, отзиви, коментари [Cit. after Biks,
Rozaliya i dr. Balgarski muzikalen teatar. Opera, balet, opereta, miuzikal:
1890–2010. Vol. 4. Retsenzii, otzivi, komentari]. Sofia, 2015, 251
Kirov, Mirolyub. Хармонията на танца е непреходна потребност (разговор
с Маргарита Арнаудова) [Harmoniyata na tantsa e neprehodna potrebnost
(razgovor s Margarita Arnaudova)]. – Работническо дело [Rabotnichesko
delo], 27.05.1987, № 147.
Rudevitz, P. (псевдоним на Вл. Василев). „Нестинарка“ като начало на
българския балет [“Nestinarka” kato nachalo na balgarskiya balet.]. – Златорог [Zlatorog], 1942, № 1, 38–39. Цит. по: Бикс, Розалия и др. Български
музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл. 1890–2010. Т. 4. Рецензии, отзиви, коментари [Cit. after Biks, Rozaliya i dr. Balgarski muzikalen
teatar. Opera, balet, opereta, miuzikal: 1890–2010. Vol. 4. Retsenzii, otzivi,
komentari]. Sofia, 2015, 251.
Yaneva, Aneliya. Маргарита Арнаудова: Не мога да отделя балета от себе
си [Margarita Arnaudova: Ne moga da otdelya baleta ot sebe si]. Sofia, 2011.
Zenginov, Dimitar. Танц върху жаравата/Новата постановка на „Нестинарка“
в Софийската народна опера“ [Tants varhu zharavata/Novata postanovka na
“Nestinarka” v Sofiiskata narodna opera]. – Работническо дело [Rabotnichesko
delo], 24.12.1986, № 358.

SYMPHONIC PRINCIPLES OF MARIN GOLEMINOV’S
NESTINARKA DANCING DRAMA IN MARGARITA
ARNAUDOVA’S TWO CHOREOGRAPHICAL READINGS

Maria Gabarova
Summary: This paper deals with Nestinarka dance drama in both choreographic
readings of Margarita Arnaudova. It makes a brief overview of the stylistic specifics,
of the choreographer’s solutions, seeking to outline the idea of syncretism of the
various choreographic techniques used in accordance with Marin Goleminov's
score. It underscores the choreographer’s role in bringing dance trends up-to-date
in Bulgaria of the second half of the twentieth century as well as their relationship
with the original production of Nestinarka by Maria Dimova.
Keywords: dance drama, modernism, modern technique, choreography, folk
dance, stylization, syncretism
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МОТИВИ • МОДЕЛИ • ЕСКИЗИ

КОНТАКТНАТА ИМПРОВИЗАЦИЯ – ПРИНЦИПИ,
МОДЕЛИ, ВЛИЯНИЯ В СЪВРЕМЕННАТА
ХОРЕОГРАФИЯ
Силвина Владова1
Абстракт: Разглеждат се основните модели и условни видове на контактната
импровизация, които се основават на възприемането на различни подходи
към импровизацията и влиянието им върху съвременните хореографски
решения. Контактната импровизация е анализирана като последователно
изградена система от движения, базирана на комуникацията между две
(или повече) движещи се тела в пряк физически контакт. Когато тялото
възприема основни усещания като кинетична енергия, импулс, гравитация,
се научава да облекчава излишното мускулно напрежение и да се оставя на
естествения поток на движение и култивирани упражнения като подвижност,
падане, промяна в положението на тялото, контактна точка, поддържане и
взаимно предаване на тежестта на партньора, които са анализирани подробно
в текста и в контекста на това как влияят върху съвременната хореография.
Ключови думи: контактна импровизация, хореография, танцов театър,
танцов баланс

Въведение
Контактната импровизация е танцова форма на равнопоставени партньори, основана на физическите принципи на допир, импулс,
споделяне на тежестта чрез обща точка на контакт. Контактната
импровизация е създадена през 1972 г. от Стив Пакстън, който се е
занимавал с гимнастика и айкидо, а също така е изучавал класически
балет и модерен танц. Повлиял се е от Мърс Кънингам и Джон Кейдж.
Работил е като танцьор в школите на Хосе Лимон, Мърс Кънингам и др.
Една от разработките на Пакстън е „Магнезий“, с която бележи началото
на контактната импровизация и нарича себе си „подбудителят на контактната импровизация“2. При създаване на контактно-импровизирана
ситуация две тела трябва да се съберат заедно, за да създадат точка на
контакт в която и да е част от тялото, като опциите са безкрайни. Целта
1 Silvina Vladova is a PhD student at the Department of Choreography, Faculty of Arts, SWU.
Research areas: contact improvisation, contemporary dance and dance theatre. Head of dance
studios for classical and modern ballet for children. E-mail: silvina_sunny@abv.bg
2 Reynolds, Nancy, Malcolm McCormick. No Fixed Points: Dance in the Twentieth Century.
New Haven, 2003, 409.
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е да се създаде усещане за еднакво тегло и след това да се постигне
„пластичен“ диалог посредством движенията3.
Според Стив Пакстън контактната импровизация предполага „изискванията на формата да диктуват начина на движение. Характеризира се с факта, че тялото трябва да е отпуснато, постоянно осъзнато
и подготвено. Танцьорите поставят основния фокус на действие във
физическото докосване, взаимно подкрепящо и иновативно. Усвоявайки
физическите закони, свързани с техните маси: гравитация, импулс и
инерция“4. И така се появява идеята за контактната импровизация –
не под формата на фиксираните движения, а като движения, които
възникват в резултат от взаимодействията между партньорите. Нужно
е да се подчертае, че тези движения не са предварително планирани.
Материалът на Стив Пакстън, който е бил създаден за „гръбначния
стълб“, впоследствие се разработва като част от принципите на контактната импровизация. Новообразуваната система е насочена към
подробно описване на усещанията и начина на движение на частите
на мускулно-скелетната конструкция. Движението на тялото трябва
да се конкретизира от водещия на упражненията – къде и в кой център
е разположено конкретното движение на тялото. Но трябва да се има
предвид, че всяко тяло се различава по тегло, маса, енергия, механизми
за скачане, усукване, падане, подвижност и т.н. Според усещанията и
вижданията на наблюдателя има много начини за определяне на функциите на контактната импровизация. Две от тях са описани от Стив
Пакстън така: „Контактната импровизация е развиваща се система
на движения, която се основава на комуникацията между две движещи
се тела, които са във физически контакт. Тяхната комбинирана връзка с
физическите закони управлява движението им чрез гравитация, импулс,
инерция. За да открие съзнанието тези усещания, тялото се научава да
освобождава излишното мускулно напрежение и потокът на енергията
да се остави да премине към естественото движение“5 [...] Контактните импровизации са „спонтанни физически диалози, които варират от
докосването до силен телесен енергиен обмен. Сигналът на допира се
развива в мощно енергийно състояние на физическа/емоционална истина
за един общ миг на движение, който оставя участниците информирани,
центрирани и оживени“6 [...] „Контакт-импровизация е открито про3 About Contact Improvisation (CI). – Contact Quarterly, retrieved 29 July 2014. Available at:
https://contactquarterly.com/contact-improvisation/about/ [accessed 22.06.2019]
4 Paxton, Steve. A Definition. – Contact Quarterly, Vol. 4, No 2, Winter 1979, 26. https://
contactquarterly.com/cq/vol-4-no-2 [accessed 22.06.2019]
5 Paxton. A Definition, 26.
6 Еarly definition by Steve Paxton and others, 1970s,from CQ Vol. 5:1, Fall 1979. https://
contactquarterly.com/contact-improvisation/about/index.php#definitions [accessed 22.06.2019]
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учване на кинеестетическите възможности на телата, които се движат
чрез контакт. Понякога див и спокоен, понякога спокоен и медитативен,
това е формата, отворена към всички тела и разузнавателни умове“7.
Точката между партньорите ни дава информация за формата на танца,
като действието може да се осъществи на пода – легнали, на колене
или в стоящо положение.
1. Специфики, фактори и компоненти на контактната
импровизация
При контактната импровизация човек се научава да разпознава
и разграничава фините импулси в избора на движение с партньора си.
Изследват се уменията за падане, подвижност, балансиране, повдигане
с минимални усилия, техника на дишане и отзивчивост към партньори
и околната среда. В тази танцова специфика участващият се научава да
остане непреднамерен с всеки избор, да не принуждава другия, да не
бърза. Това, което прави контакта различен от друг вид танц е, че когато се осъществява търкаляне, падане, извиване, спиране, партньорите
импровизират, докато се подкрепят взаимно, следят движенията си и
се движат в две основни направления – във и извън физически контакт.
Ще се спрем на някои от базисните положения в контактната импровизация: баланс, разпределяне и отдаване на теглото при поддръжки,
работа с пода и гравитацията, омекотяващо движение, минимално усилие
на мускулите, сетивност, комуникация в движението.
Балансът помага на две или повече тела да излязат от собствения
си център и да построят общ такъв, теглейки се с тежестта на телата си
в противоположни посоки. За балансирането между двете тела е необходимо предаване (или отнемане) на по-голяма (или по-малка) тежест
на тялото в нужните моменти, за да се запази равновесието между тях,
в резултат на това танцьорът осъзнава умението си да контролира тялото си посредством балансиране, разпределяне и отдаване на теглото
си, което създава у него усещането за преодоляването на гравитацията.
Разпределяне на тежестта според структурата на тялото и отдаване
на теглото при поддръжки: понякога е нужно тялото да стане по-тежко
или по-леко и често то се третира като лост, чрез който се осъществява повдигането на другото тяло с лекота. Разпределянето на тежестта
според структурата на тялото и отдаването на тегло в дадена ситуация
е от съществено значение за контактната импровизация.
Работа с пода и с гравитацията: много често контактната импровизация се извършва на земята, докато телата се преплетени едно в друго.
7 Цитат от съобщението на Стив Пакстън на семинара на Ray Chung, Лондон, 2009 г. Available
at: https://contactquarterly.com/contact-improvisation/about/index.php#definitions [accessed
22.06.2019]
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Редовно се използва инерцията, тръгваща от първоначалния импулс,
и чрез усукване на тялото то бързо се връща на земята. „Стремежът
на движението е ориентиран към падащото тяло, защото се използва
ефектът на гравитацията. Тялото винаги трябва да е ориентирано към
партньора или пода, защото логиката на безопасността е да не се остава
сам, а да се изградят рефлекси за доверие и контакт с партньора“8.
Омекотяващо движение: при падането и ставането, използвайки
създадената инерция, е необходимо тялото да пада меко, в противен
случай се създават предпоставки за травми. Имитиране на бебешката
пластика е част от обучението за контактна импровизация, повтаряйки
техния опит за изправяне и възможностите им за/на сядане или придвижване. Възможно е използването както на телесното извъртане, докато
все още се седи, така и на всякакви опознавателни и изследователски
похвати на нестандартното придвижване.
Използване на минимално усилие на мускулите: „Обикновено анатомията на движението включва ротация по собствената си ос. Мускули,
извършващи ротация, използват минимално усилие“9. Контролът върху
тялото е по-голям, когато артистът се научава да стяга и да отпуска различните групи мускули, както и да се използват определени мускули,
а други – в близост до тях – да остават отпуснати. По този начин се
създава усещането за контрол както на цялото тяло в съвкупност, така
и на отделни сегменти от него, което води до усещане за безтегловност.
Сетивността е другата основа, върху която се гради контактната
импровизация. Информацията, получена от сетивата, се обработва от
нервната система. При контакт импровизацията сетивата би било добре
да са възможно най-отворени, за да се усети и да се „чуе“ партньорът.
Без тази сетивност контакт не може да се осъществи.
Подобряване на физическите сетива се осъщeствява посредством
докосване, импулс, отбутване, проприоцепция10, пространствено съзнание. Посоката се избира от артиста произволно и непредсказуемо
спрямо подсъзнателния му подтик, улавянето и разбирането от партньорската страна. Когато импулсът е правилно насочен, другият танцьор
лесно може да усети накъде му се дава посоката. При това тялото на
8 Bozhilova, Milena. Паралели между драматичния театър и театъра на движението на
XXI век [Paraleli mezhdu dramatichniya teatar i teatara na dvizhenieto na XXI vek]. Sofia,
2015, 142–145.
9 Вж. изследванията за Рудолф фон Лабан и книгата му „Усилие“. Laban, Rudolf von.
Усилие [Effort]. 1974.
10 Проприоцепцията представлява вътрешното усещане за местоположението на отделните
части на тялото, както и приложената им сила, за да се приведат в движение. Проприоцепцията се случва на подсъзнателно ниво. Тя е съзнанието за движението, което намира
израз в мускули, стави и сухожилия.
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партньора е нужно да бъде освободено, отпуснато и готово да приеме
информацията.
Комуникация в движението (диалог) може да се класифицира и
като „въпрос – отговор в движения“. Един задава посоката (вариант на
въпрос), а другият „отговаря“, като поема зададената му посока.
2. Нови хореографски форми чрез прилагане на контактната
импровизация – интерпретация и изводи
Възможностите за създаване на нова хореография посредством
контактната импровизация са многообразни и са резултат от получаването на нови форми и нови взаимоотношения между партньорите.
Движенията могат да се сравнят с четирите основни елемента. Например центърът на тежестта е свързан със „земя“ и краката са като
„корени“ в нея. Когато телата се преплитат, тялото се лее като „вода“. В
моментите на поддръжки тялото е леко като „въздуха“. Когато се играе
с инерцията на тялото, взаимоотношенията и положенията на телата
напомнят изменчивостта на „огъня“. Обикновено се започва с импулс,
задвижващ определена част от тялото, като този импулс впоследствие
рефлектира в следващите части на тялото. Паралелно, за да не стои
танцьорът на едно място, се извършва придвижване в пространството,
като се използват всякакви части на тялото и се експериментира, за
да се преоткриват нови похвати. Като се следва импулсът, задвижващ
определени части от тялото, се постига нова хореография. Започва се с
импулс от главата, но може да се раздроби и на още по-малки части –
ухо, нос, брадичка. С всяка една различна част движението неминуемо
се променя и изглежда по различен начин. Така изпълнителят извървява
целия диагонал – от единия край на залата до другия. Когато движението тръгва от главата, това съвсем не означава, че тялото не се движи,
напротив – то помага и също танцува, отразявайки движението на главата. Често срещана грешка е при изпълнение на движение с главата,
която изпълнява заданието, тялото да стои вдървено. Когато импулсът
тръгва от главата и продължава надолу, слизайки по врата, раменете,
гърба, таза и рефлектирайки до последната възможна точка на тялото,
се дава нов импулс. Това задание има разновидности: преминаването
на потока от движения да е само от лявата страна на изпълнителя или
от дясната, като резултатите всеки път ще бъдат различни според въображението и способностите му. Първоначалният импулс на движение
може да започва от различни точки като рамене, лакти, гръб, колене,
таз, ръце, пети.
Друг подход за създаване на нова хореография е чрез освобождаване
на съзнанието и сетивността. Нова хореографска форма при контактната
импровизация е „Чаткалина“, „създадена от българския артист Димитър
Кръстев. Използвайки принципите на контактната импровизация, той
добавя един елемент – дървените кръгли плочки, които се закрепят върху
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дланите. При докосване с дланите на партньорите се получава звук и е
възможно създаването на различни ритмически звукови картини, които
подкрепят широкото движение на изпълнителите. Импровизацията
може да се осъществява с музика и без нея, защото в хода на работата
с чаткалините се построява такава структура на танца, в която ритъмът
на танцуващите се създава от тях самите“11.
Заключение
Контактната импровизация не може да бъде овладяна без посочените по-горе основни етапи и компоненти. На същото мнение е и В.
Велев, според когото „импровизацията е дълго, старателно подготвян,
спонтанен творчески акт. Странно звучи съчетанието между „старателно подготвян“ и „спонтанен“, но е факт. За да можеш истински да
импровизираш, са нужни сериозна подготовка и строго дефинирани
параметри и правила“12. Изучавайки тялото и начина му на движение,
изследвайки по какъв начин от подадена точка се движи различна част
на тялото и как движението намира най-лесния и естествен начин за
проводимостта на енергията, се достига до нестандартни разчупени
и често неподозирани движения. Всички тези различни аспекти на
контактната импровизация променят същината на досегашните форми
и начини на танцуване. В действителност впускането в контактната
импровизация създава поток на взаимна енергия, който протича между
партньорите и сътворява с лекота развитието на танца. Установява се
специфична хармония – личностна и с околната среда.
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CONTACT IMPROVISATION: PRINCIPLES, PATTERNS,
INFLUENCES IN CONTEMPORARY CHOREOGRAPHY
Silvina Vladova
Summary: The paper deals with the basic models of contact improvisation,
some conditional style divisions based on the perception of different approaches to improvisation and how they influence modern choreographic solutions.
Contact improvisation will be analysed as a consistently constructed system of
movements based on the communication between two (or more) moving bodies
in direct physical contact. When the body perceives basic sensations such as
momentum, impulse, gravity, it learns to relieve excess muscle tension and lets
itself to go with the natural flow of movement and cultivated exercises such as
motility, falling, body position reversal, physical contact point, maintenance and
mutual transmission of the weight of the partner, which will be analyzed in detail
in the text and in the context of how they influence the modern choreography.
Keywords: contact improvisation, choreography, dance theatre, dance balance
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„ПОТЪВАНЕТО НА СОЗОПОЛ“ – ОТ СТРАНИЦАТА
КЪМ ЕКРАНА

Ингеборг Братоева-Даракчиева1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: Теоретична основа на това изследване е схващането на Линда
Хътчън, че „адаптацията освен обект, е и процес.“ Текстът проследява
съвместната работа на писателката Ина Вълчанова, автор на романа „Потъването на Созопол“, и на режисьора на едноименната адаптация, Костадин
Бонев, по създаването на сценария на филма. Анализират се съобщения,
разменени между двамата, техни коментари по текста, различни варианти
на сценария на филма и най-накрая – неговата „работна книга“ (подробната
режисьорска разработка, въз основа на която се снима). Тези извори за
историята на българското кино се публикуват за първи път. Сравнителният анализ и коментирането на документи от „авторската лаборатория“
на адаптацията дават възможност да се онагледят и осмислят етапите на
превръщане на литературния текст във филмов сценарий.
И романът, и филмът са изградени върху модерен нелинеен разказ, но разнородните медии, чрез които се интерпретира сюжетът, поставят различни
задачи пред авторите и налагат нееднакви наративни подходи и повествователни техники. Важни фокуси на анализа са: промяната на гледната
точка към събитията, наложена от законите на екрана; добавянето на нова
повествователна линия и трансформацията на основни персонажи. Въз
основа на казуса „Потъването на Созопол“ се прави опит да се разкрият
диалогичните взаимоотношения между три литературни жанра – роман,
литературен филмов сценарий и „работна книга“ на филмова продукция,
и да се изясни как различните медии оперират с основни елементи на текста като време, постъпки на героите, задкадров глас, визуални метафори
и символика на действието.
Ключови думи: Ина Вълчанова, Костадин Бонев, нелинеен наратив, поток
на съзнанието, трансформация на литературен текст, филмова адаптация

1 Dr Ingeborg Bratoeva-Daraktchieva is a Professor at the Department of Screen Arts, Institute
of Art Studies, BAS. Research areas: history of Bulgarian, Balkan, and European film. Author
of the books: Bulgarian Feature Film: from Kalin the Eagle to Mission ‘London’ (2013) and
European Film, Globally and Locally (2013). Member of FIPRESCI. Award of the Union of
Bulgarian Filmmakers for Film Criticism, 2007. Email: ingeborgbratoeva@gmail.com
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Предистория
Романът на Ина Вълчанова „Потъването на Созопол“ излиза през
2007 г. Година по-късно операторът Константин Занков го препоръчва на
режисьора Костадин Бонев, който схваща потенциала му да го превърне
във филм и през 2009 г. започва работа по сценария съвместно с Ина
Вълчанова. През 2011 г. на продуцентите от Бъръ Филм е гласувана субсидия от НФЦ за филмов проект с режисьор Костадин Бонев и оператор
Константин Занков. От въодушевени читатели на Вълчанова, Бонев и
Занков се превръщат в нейни съавтори. В проекта е заложен „Вариант
10а“ на сценария, по който на 30.09.2013 г. Бонев започва да снима филма
„Потъването на Созопол“. Премиерата е през 2014 г. на Фестивала на
българското игрално кино Златна роза във Варна.

1. Корица на романа „Потъването
на Созопол“
Cover of the book The Sinking of
Sozopol

2. Афиш на филма „Потъването на Созопол“
Poster of the film The Sinking of Sozopol

Вълчанова активно работи за адаптирането за екран на литературния
си текст като написва всички диалози. Бонев преструктурира сюжета, за
да го подчини на законите на екрана. За Вълчанова този процес не е безболезнен, въпреки че двамата разговарят много, коментират вижданията
си и едва след дълго обсъждане всеки пише поредния вариант. След това
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разменят текстовете си, отново ги коментират и нанасят поправки2. Така
за две години сценарият минава през единадесет варианта.

3. Ина Вълчанова				
Ina Valchanova

4. Костадин Бонев
Kostadin Bonev

Нелинейна структура в прозата и на екрана
След „Одисей“ на Джеймз Джойс (1922), т.нар. „поток на съзнанието“
става една от основните наративни техники в съвременната проза3. Естетиката на френския „Нов роман“ и включването на Маргьорит Дюрас4 и
Ален Роб-Грийе5 като сценаристи-режисьори във френската „Нова вълна“
в киното през 50-те години на XX век отключва взаимодействия между
страницата и екрана и поражда изобилие от „кинематографично“ написани
романи. „Киното провокира поетиката на романа. Той трябва да постигне със свои средства онова, което филмът дава в повече на зрителя като
богатство на художественото виждане и проникване в света. Взаимните
влияния не само не заличават тяхната автономност, а като обогатяват изразните им средства, засилват дълбоката органичност на тяхната поетика“6.
2 Bratoeva, Ingeborg. Интервю с Костадин Бонев. [Interview with Kostadin Bonev] София,
01.04.2019. Личен архив.
3 Вж. The Stream-of-consciousness technique in the modern novel. (ed. Erwin R. Steinberg),
Port Washington, N.Y., 1979.
4 Glassman, Deborah N. Marguerite Duras: Fascinating Vision and Narrative Cure. Rutherford,
New Jersey etc.; 1991.
5 Gardies, André. Alain Robbe-Grillet. Paris, 1972.
6 Belcheva, Eвелина. Романът на Блага Димитрова „Отклонение“ - литературност и кинематографичност-1 [Romanat na Blaga Dimitrova “Otklonenie” – literaturnost i kinematografichnost].
Available at: http://e-lit.info/lit-teory/312-romanat-na-blaga-dimitrova-otklonenie-literaturnost-
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Ще се опитаме да анализираме от тази гледна точка повествователните
техники в романа на Вълчанова и да ги сравним с наративните принципи
във филма на Бонев.
В романа:
• Сюжетът е организиран в разкази от първо лице на различни герои,
най-вече на главния герой Чаво в минало време, което има няколко пласта.
„Пристигането в Созопол и всички пристигания в Созопол“7. То сдържа
разкази за ранната младост и детството на Чаво, за смъртта на брат му
„преди хиляда години“8 и за драматични събития в семейството му.
• Няколко глави са разказани с гласа на всевиждащ автор, който наблюдава събитията отстрани.
• Завръзката на сюжета е завръщането на Чаво в Созопол.
• Първият му контакт след завръщането му е с Джина, която всъщност
подрежда събитията.
• Диалози, състояли се между героите в миналото, играят важна роля.
• Разказите за сънища и халюцинации на Чаво са интегрална част от
развитието на сюжета.
• Трагичната съдба на по-малкия брат е само загатната, без да се спомене името му.
• Включени са текстове на имейли, изпращани от Джина.
• Към средата на романа има много кратък разказ за завръщането на
Нева от Канада към Созопол през Париж и София.
• Дъждът завалява в 33-та глава, доста след средата на романа и не е
водеща метафора в романа.
Повествованието е структурирано в отделни кратки глави, номерирани
от 1 до 51.
Разкритието, че Джина е отдавна мъртва, идва едва на финала.
Във филма:
Наративът е организиран от задкадровия глас на Чаво (Деян Донков),
който си спомня миналото от първо лице.
• Действието преминава от времеви пласт към времеви пласт, сякаш
морето донася и отмива спомените.
• Сънищата и халюцинациите на Чаво са обективизирани на екрана.
• Началният епизод на филма е драматизиран спомен на Чаво отпреди
осем години. Времето на филма започва да тече в обратна посока, като
връщане от настоящето към миналото.
• Образът на Джина (Светлана Янчева) е ярък, но не тя води действието.
i-kinematografichnost [accessed 20.04.2020].
7 Valchanova, Ina. Потъването на Созопол [The Sinking of Sozopol]. София, 2007, 6.
8 Пак там, 70.
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Водещ е задкадровият глас на Чаво.
• Става ясно, че Джина е мъртва едва в края на филма.
• Повествованието е структурирано в четири разказа, озаглавени с
имената на различни герои, но това не е съвсем убедително. Според
Елица Гоцева „уж става въпрос за отделни герои, но всъщност се говори
единствено за Чаво и неговото душевно нестабилно състояние. Този опит
за множествена гледна точка винаги приключва в отвеяния „опиянен“
поглед на Деян Донков и неговото „куул“, мъжкарско поведение, въпреки
че ей сега и аха ще се самоубие“9.
• Трагичната съдба на по-малкия брат е подробно разказана в отделна
повествователна линия. Дадено му е име – Пламен. Въведен е и нов образ, на приятелката му, която му изневерява с бащата. „В противоречие с
максимата романът да се съкрати, за да може да се вмести в определеното
екранно време, филмът прави точно обратното – бегло споменатите герои
в романа, тук са развити като пълнокръвни образи, проследява се тяхната история и се разглеждат съдбите им. Добавят се и се отделя екранно
време дори на несъществуващи в романа герои, които не се отнасят към
драматичните преживявания на главния герой“10.
• Конфликтът на по-малкия брат с бащата е ядро на всички останали
конфликти във филма, защото Бонев смята, че: „Това е роман, който ми
9 Gotzeva, Elitza. Нелинеен наратив в българското кино [Nelineen narativ v balgarskoto
kino ]. – Art Studies Quarterly, 2015, № 3, 17.
10 Gotzeva, Elitza. „От народа – за народа“ или за екранизацията в най-новото българско
кино [“Ot naroda – za naroda” ili za ekranizatsiyata v nay-novoto balgarsko kino]. – АРТизанин,
2018, № 8, 10.
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дава възможност да говоря за неща, които българите трудно артикулираме.
Ние винаги не противоречим на родителите си, казваме, че те са добри.
Въпреки че напоследък се нароиха филми с лоши бащи. Значи това е някакъв симптом. Това е някакъв стремеж човек да се освободи от опеката,
от бащата, бидейки символ на опекуна. Значи това може да бъде стремеж
към освобождаване от всякакви авторитети, идеологически включително“11.
• Сънищата и халюцинациите на Чаво са свързани със смъртта на
Пламен.
• Дъждът е основен елемент на атмосферата на филма и основна метафора на повествованието.
Структура на сценария
Изходната точка на действието е следната: „Петдесет годишен мъж са
завръща в Созопол – града на своята младост. Той носи в сака си десет
бутилки водка. Името му е Чаво. Ясно е, че когато бутилките свършат,
трябва да се случи Нещо, което да промени живота му завинаги… Чаво
не знае защо е решил да се върне в Созопол. Просто се нанася в старата
къща на баща си, седи на балкона и пие водката, която си е донесъл“12.
Потъването в безсъзнателното е подчертано с решението на Чаво да
изпие десет бутилки водка за десет дни. Той вярва, че опиянението ще
му помогне да реши дали да продължи да живее. Връщането му в спо11 Dzhambazov, Stefan. Интервю с Костадин Бонев: Проблемът ни е, че не виждаме провала
[Intervyu s Kostadin Bonev: Problemat ni e, che ne vizhdame provala]. Available at: https://
въпреки.com/post/115370143036/костадин-бонев-проблемът-ни-е-че-не-виждаме. [accessed
12.04.2019].
12 Bonev, Kostadin. Синопсис на филма „Потъването на Созопол“. [The film “Sinking of
Sozopol”. Synopsis.]. София, 2011. Личен архив.
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мените започва с обратно броене, като при поставяне на пълна упойка.
Чаво гледа света като под упойка, като в дълбок сън, в който смътно се
появяват парчета от миналото. Алкохолното опиянение като основен двигател на действието е спорен похват и смущава както авторите на филма,
така и критиката. През юли 2010 г. Вълчанова пише на Бонев: „Движа се
по романа и започнах да го препрочитам, минало е време и сега като го
препрочитам ми идват нови идеи. Безутешно броя водките, но те продължават да са пълна бъркотия. Установявам, че ми се губят и дни, и водки
в романа, но това там не е беда. Ще трябва да направя прекомпозиране
на водките за сценария“13.
Пет години по-късно Елица Гоцева коментира: „Тук основният двигател
на нелинейното действие е... водката! А тя в повечето случаи замъглява
усещанията, спомага за преплитането на спомена и нереалността или
може би създава нова реалност на нереални спомени.
В тоталната атемпоралност, която цари на екрана, се появява Помощта,
която идва да избави приятеля си от лапите на болезненото, лишено от
смисъл битие, което явно го води към желаното избавление. Но Тя, Помощта (приятелите), също се оказва в плен на този нереален свят, създаден
и поддържан от алкохола. Приятелите на Чаво са част едновременно от
неговото минало, настояще и бъдеще, без да знаят къде точно са в действителност. Те и не отричат методите на Чаво за изпадане в „медитация“,
напротив – приемат ги и се включват с ентусиазъм. Всички пият на екрана –
едни от „мъка“, други от радост, трети, защото просто обичат да пият...
Чудно е как след толкова много алкохол някой въобще си спомня нещо?
13 Valchanova, Ina. An email message to Kostadin Bonev, юли 2010. Личен архив.
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Тази почти фанатична нужда от водка за предизвикване на емоции и
борба с вината ми се струва преувеличена“14.
Гмуркането на главния герой Чаво в морето само условно е част от
действието. Всъщност става дума за потапяне в подсъзнанието на героя.
Режисьорът извежда метафората на потъването като визуален лайтмотив
на своя филм, създавайки сложно екранно време, което нарича „интегрално време“. Функцията му е да накара публиката да осмисли на духовно
равнище живота, който само на пръв поглед протича линейно. Сюжетът
на филма е разположен в сложно преплетени времеви нива, които често
съжителстват в един и същи кадър. Пътуването с лодка и удавянето на
малкия брат принадлежат на спомена; потъналата на дъното на морето
стая е спомен в спомена, или сън за спомена, а осезаемото настояще на
героите сякаш потъва в морето.
Трансформация на основния персонаж
Тези герои заживяват на екрана след процес на трансформация – от
персонажи, изцяло съществуващи чрез словото, в действащи хора от плът
и кръв, изиграни от актьори. Речевата им характеристика е изцяло определена от Вълчанова, а Бонев се концентрира върху обстоятелствата, средата
и действието. Пишейки сценария съвместно с Вълчанова, режисьорът
всъщност пише т.нар. „режисьорска работна книга“, подробно словесно
описание на действието във филма, каквото го вижда той самият15.
Може би най-сложно е преструктурирането за екран на образа на
главния герой Чаво. Това се дължи преди всичко на променената гледната
точка към наратива. В романа разказът се води от името на Чаво, в първо
лице, единствено число. На екрана, въпреки че изповедният характер на
повествованието е запазен чрез задкадров глас, разказът се трансформира в звукозрим, героите добиват телесна „плътност“ в изпълнението на
актьорите, действието се разгръща в цялостна материална среда, вместо
в словесно пространство и т.н. С една дума – на екрана действието по
необходимост се обективира. Героите трябва да бъдат достатъчно убедителни, за да бъдат изиграни пред камерата от актьори от плът и кръв.
Трудностите идват и от факта, че в романа Чаво разказва своята история, но не се коментира сам, нито е характеризиран чрез авторова реч.
През 2010 г. Вълчанова и Бонев започват подробна кореспонденция на
тази тема. Вълчанова пише: „Чаво е софийско момче, което си е играло
на стражари и апаши из вътрешните дворове, а през лятото е вилняло из
Созопол по тесните улички и по пристанището. Винаги в голяма детска
14 Gotzeva, Elitza. Нелинеен наратив в българското кино [Nonlinear narratives in Bulgarian
feature films], 22.
15 Бъръ Филм. Потъването на Созопол. Работна книга [Sinking of Sozopol. Workbook].
София, 2013. Личен архив.
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8. Деян Донков в ролята на Чаво
Deyan Donkov as Chavo

банда. Чаво не е самотник. По-скоро винаги е в центъра на нещата и е
нещо като естествен лидер. За него приятелската компания е естествена
среда. Не е самотник по природа и затова, когато накрая на живота му го
видим сам, това трябва да означава нещо.
⁕⁕⁕
Мисля, че трябва да се намери отговор на въпроса, с какво Чаво е
различен. Защото ако не е различен, не е интересно и става просто една
тъжна семейна история за загуби и вини. Само че Чаво е човек, който е
способен да предизвика потоп само с непоколебимото си намерение да
не търпи повече света в сегашния му вид. Той е човек, за когото всички
зарязват всичко ако е в беда и се втурват да го спасяват от София, от
Канада и от оня свят. С нещо е особен.“
Бонев я провокира: „Мисля, че Чаво по характер е бунтар и трябва да
видим срещу какво се бунтува. – Това засега го няма в сценария. Няма
го и в романа. Искам да кажа, че може да го има на вербално ниво, но
няма реални случки на Чаво като лидер и бунтар.“
Ина му отговаря: „Срещу всичко, което оскърбява чувството му за
истина и за свобода. Мисля, че трябва да говори малко, но когато каже
нещо, да удря право в целта. Ако някой е остроумен в диалога, това трябва
да е той. Също и драстичен, и безпардонен. В Чаво има вина, но има и
гняв, и отказ. Гневът и отказът са неговият патос. Той не е умерен човек,
в колкото и пасивно състояние да го намираме в момента. Когато реши
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9. Дарствен надпис от И. Вълчанова на К. Бонев в книгата „Потъването на Созопол“
Inscription by I. Valchanova to K. Bonev in his copy of The Sinking of Sozopol

нещо, Чаво действа екстремно и крайно. Чаво е „воин с непреклонно
намерение” (Кастанеда). Чаво винаги е бил героят на компанията. Така
де, нека все пак се влюбят в него ученичките“16.
Нека проследим пренаписването на един и същи епизод и метаморфозите на персонажа от първата чернова на сценария до Чаво в изпълнението на Деян Донков.
Вариант от Чернова 1:
„Епизод 22
Терасата. Чаво и Джинджи седят един срещу друг на столовете и
вече наистина изглеждат пияни. Бутилката водка е празна, чашите също
са празни. Пепелникът е препълнен. Две празни чаши от кафе стоят до
празните чаши от водка. Небето е изсветляло и по най-подъл начин се
развиделява.
Джинджи: Имаш. Аз знам, че имаш.
Чаво: Нямам.
Джинджи: Имаш.
Чаво: Престани да повтаряш.
Джинджи: Имаш. Аз знам, че имаш.
Чаво: Ей за това те набих в осми клас. Не мога да понасям някой да ми
повтаря като папагал.
16 Valchanova, Ina, Kostadin Bonev. Нeнаписаната част от романа или за какво му е на
Созопол да потъва [The unwritten part of the novel or why Sozopol should sink]. Sofia, 2010.
Личен архив.
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Джинджи: Имаш.
Чаво: Аз и сега мога да те набия, копеле мръсно!
Джинджи: Аз знам, че имаш. Аз съм дошъл тука от София, понеже
знам, че имаш.
Чаво: За какво си дошъл от София? Какво търсиш тука, мама ти да еба,
една седмица преди изборите. Какво търси тука, някакъв гаден журналист от „24 часа” една седмица преди изборите. Алоо! Ден година храни. Като минат изборите кой ще ти плаща после за фалшиви прогнози?
Защо ми се навираш тука, мама ти да еба!
Джинджи: Това ли мислиш за мене?
Чаво: Това мисля за тебе.
Джинджи: Е, каза си го.
Чаво: Абе аз що не ти еба майката!
Става рязко и събаря чашата си, която се строшава на пода. Хваща
Джинджи за ревера на ризата и го дърпа напред и назад. С другата ръка
му удря кроше в лицето. Джинджи се олюлява, но не пада. Прави крачка
напред и заравя лицето си в лицето на Чаво. Двамата остават така, после
се целуват в устата. Изобщо не е ясно чия е инициативата. Това е спонтанно действие и от двете страни. Отдръпват се и се гледат. Със забавено
и нереално движение Джинджи замахва и удря на Чаво шамар. Стоят и
се гледат. Джинджи се отдръпва крачка назад.
Джинджи: Не съм педераст.
Чаво: Разбира се, че не си педераст.
ДЖинджи: Не съм педераст, обаче те обичам.
Чаво: И аз те обичам.
Джинджи: Не, ти не ме обичаш. Обаче аз винаги ще зарежа абсолютно
всичко, ще зарежа абсолютно всичко, ако ти... Страхотен скандал. Изобщо не знам дали съм още на работа.
Чаво: Айде, глупости...
Джинджи: Не съм педераст.
Чаво: Ако ти си педераст, значи изобщо няма никой на света, който да
не е педераст.
Джинджи: Не съм педераст.
Чаво: Добре. Имам. Отивам да донеса.
Чаво тръгва, минава през спалнята. Виждаме Нел, която спи на пода
завита с одеалото“17.
Във вариант 10а на сценария, по който е заснет филмът, епизодът се
развива така:
„Епизод 66. Къщата. Развиделява се.
Терасата. Чаво и Джинджи седят един срещу друг на столовете и
17 Valchanova, Ina, Bonev, Kostadin. Чернова 1 [Draft 1]. София, 13.08.2010. Личен архив.
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вече наистина изглеждат пияни. Бутилката водка е празна, чашите също
са празни. Пепелникът е препълнен. Две празни чаши от кафе стоят до
празните чаши от водка. Небето е изсветляло и по най-подъл начин се
развиделява.
Джинджи: Имаш. Аз знам, че имаш.
Чаво: Нямам.
Джинджи: Имаш.
Чаво: Престани да повтаряш.
Джинджи: Имаш. Аз знам, че имаш.
Чаво: Ей за това те набих в осми клас. Не мога да понасям някой да ми
повтаря като папагал.
Джинджи: Имаш. Имаш десет бутилки водка.
Чаво: Аз и сега мога да те набия.
Джинджи: Набий ме. Ти си си такъв. Унищожи Пламката, унищожи
баща си, унищожи майка си, унищожи Нева. Какво още ще унищожиш?
Чаво: Не знам. Созопол? Мисля, че е пълна гадост.
Джинджи: А мен?
Чаво: А, ти си лесен. Просто съм те забравил в суматохата. Аз си
лягам.
Става и тръгва към стаята.
Джинджи: Чаво, извинявай. Аз съм се напил.
Чаво се обръща и му удря едно кроше. Джинджи не отговаря. Просто
стои и изглежда изненадан.
Чаво: Искаш ли още водка?
Джинджи: Нали каза, че нямаш?
Чаво: Имам. За приятели винаги имам“18.
(Промените са отбелязани с италик.)
Епизодът влиза в този вид в „Работната книга“19 и остава във филма.
Образът на Чаво от своя страна придобива „реалност“ чрез актьора Деян
Донков. Чаво на Донков е неуверен в себе си интелигент, който търси
истината за своя живот като се опитва да събере парчетата от миналото
си и да се пребори с усещането за празнота. Пиянството е начин да замъгли паметта си, да се потисне болката от чувството за множество вини.
Бонев от своя страна използва опиянението като средство за достъп до
подсъзнанието на персонажа, за да може на финала да го издигне към
реалността на любовта, която дава сила за живот. „Подобно на човек,
изгубил говора си, Чаво ще започне да се учи да говори отново, убеден,
18 Valchanova, Ina, Bonev, Kostadin. Вариант на сценария 10а [Variant of the script 10a].
София, 2011. Личен архив.
19 Бъръ Филм. Потъването на Созопол. Работна книга на филма [Sinking of Sozopol.
Workbook]. София, 2013. Личен архив.
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че възвръщайки способността си да артикулира нещата такива, каквито
са, ще съумее да възвърне и чувствата си. Защото е стигнал до старата
истина, че без Любов животът ни е куха камбана…“20
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THE SINKING OF SOZOPOL: FROM PAGE
TO SCREEN
Ingeborg Bratoeva-Daraktchieva
Summary: This paper explores the process of transformation of the literary
text of Bulgarian novel The Sinking of Sozopol by Ina Valchanova (winner of
the European Union Prize for Literature, 2017) into a film adaptation directed
by Kostadin Bonev. The conception that adaptation is not only a formal entity
but also a process (Linda Hutcheon) provides the structure of an extended case
study of cinematic transposition of literature. The text is focused on collaboration
between Valchanova (the writer) and Bonev (the film director) in creation of the
script. Writing a screenplay based on a novel is a hard work of interpretation
since a film must convey its message by images and relatively few words. Thus,
the analysis reveals the dialogic relations among texts and how different media
can deal with various elements like point of view, time, voice over, actions of
the characters, metaphors, and symbols.
Keywords: Ina Valchanova, Kostadin Bonev, non-linear narrative, stream-of-consciousness technique, transformation of literary text, film-adaptation
443

МОТИВИ • МОДЕЛИ • ЕСКИЗИ

FROM PAGE TO SCREEN, OR WHAT HAPPENS IN
THE TV SERIAL DRAMA WRITERS’ ROOM
Elitza Gotzeva1

Institute of Art Studies, BAS

Abstract: The paper analyzes the phenomenon of the “writers’ room” in the
development of the contemporary serial one-hour drama in the USA. It focuses
on the process of creation of TV series, their plot and storylines, the evolution
or devolution of the characters, the relationships of the writers involved and the
inspiration behind. The text explores the role of the “showrunner” as the leading
writer and sole decision-maker of the “show” design, controlling the writers’
room. Unlike Hollywood, in the world of TV today, the writer occupies the
prime position, receiving producer credits too and thus outranking the director.
Keywords: long-form storytelling, showrunner, pitching, storylines, complex
characters, series variations

Long-form television or “TV series with a narrative over a large number of
episodes”2 is an “art form as different from cinema as theatre is from prose”3. The
art of long-form storytelling offers the writer and the public the greatest possible
complication of story and complexity of character. Jason Mittell in his book
Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling argues that
“a new model of storytelling has emerged as an alternative to the conventional
episodic and serial forms that have typified most American television since
its inception, a mode that I call narrative complexity”4. Nowadays, TV series’
complex narrative vary on design and levels of conflict, as well as on episode
length, number of episodes per season, closure, number of storylines and tone.
They can be anthology series (ex. Twilight Zone), mini-series (ex. Chernobyl),
closed syndicated series (ex. Law & Order, CSI), arced syndicated series (ex.
1 Dr Elitza Gotzeva is an Asst. Prof. at the Department of Screen Arts, Institute of Art Studies,
BAS; member of the Union of Bulgarian Filmmakers, Guild of Writers. Research areas: film
studies, dramaturgy and nonlinear narrative, screenwriting credits of documentary Dream of
Happiness. E-mail: elichka_g@yahoo.fr
2 Collins Dictionary. Available at: https://www.collinsdictionary.com/submission/19362/longform+%28TV%29 [accessed 21.06.2019].
3 McKee, Robert. Long-Form Television Seminar, London [accomplished May 2019].
4 Mittell, James. Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling. NYU
Press, 2015, Kindle Edition, 17.
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Frasier, Friends), closed season series (24, Damages) and long-form (Breaking Bad, Vikings). Traditionally, long-form stories can be associated with the
epic poems of Homer The Iliad and The Odyssey, but they can be also related
to the modern radio drama. The radio drama is a phenomenon better known
in the USA and the United Kingdom with a little influence in Eastern Europe
and especially Bulgaria. As the contemporary BBC 4 channel program shows
it (Monday – Friday 10:45–11am, a 15 minute drama – a series with individual
stories in each episode or short term stories that mature over 5 or 10 episodes;
Monday – Friday 2:15–3pm, the afternoon drama – a complete story that is
imaginative, accessible and entertaining; Saturday 2:30–3:30pm – Saturday
drama – enjoyment and escapism – love stories, thrillers, and extraordinary
personal stories; Sunday (time varies), drama on 3 – radical drama, classics
and new theatre productions5), even now, the need of original stories created
on a weekly basis, 52 weeks a year, is enormous. This hunger for writers
generates a system, called the “writers’ room”. The “writers’ room” is known
as the room in which the showrunner and the writers of a television series
collaborate on the plot and develop the script. The term can be relative also
with the infamous producer of MGM in the 30-ties of 20-century, the “boy
wonder” Irving Thalberg, who developed a habit to invite several writers to
work on the same movie script and eventually uniting them for better result.
In her Writing for television MasterClass6, Shonda Rhimes – the showrunner
of TV series Grey’s Anatomy and Scandal – explains the steps for writing an
episode in a writers’ room. First, to write a show is a collaborative work – a
team of between 6 to 12 writers is needed to finish a story. Second, the TV
writers’ room exists a strict hierarchy, on top of which stands the showrunner.
The showrunner is the 21st-century term for the leading television writer and
producer of a television drama or comedy series. In the United States, they are
credited as an Executive Producer. The Executive Producer of a TV show (as
they call the TV serial drama) has the creative and management responsibility
of a television series production. From employer, character creator, head writer,
script editor to the visual aspects of the show and even the soundtrack, it’s all
decided by the showrunner. In movies, the director has the creative control of
the production; in television, the showrunner outranks the episodic directors.
This is the series creator and final arbiter of what ends up on page and on screen.
Examples: Michael Hurst (Vikings, Tudors), Shonda Rhimes (Grey’s anatomy,
Scandal), George Vincent Gilligan Jr. (Breaking Bad), David Benioff and D.
B. Weiss (Game of Thrones), Chris Brancato, Carlo Bernard and Doug Miro
(Narcos), Jonathan Nolan and Lisa Joy (Westworld) and many others.
5 BBC Channel 4. Available at: https://www.bbc.co.uk/writersroom/writers-lab/genre-toolkits/
writing-radio-drama, [accessed 17.06.2019].
6 Rhimes, Shonda. Writing for Television. Available at: www.masterclass.com, episode 12
[online course accomplished on 20 August 2018].
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Third, the work in the writers’ room starts from pitching different ideas about
the plot and characters, then those, still vague ideas, must grow into concrete
storylines. This process is known as “breaking stories”, meaning finding the
structure of the episode. Eric Haywood (a TV writer in Private Practice, Soul
Food, Hawaii, and the drama Empire) explains the process as: “coming up
with each individual scene for the concrete story and arranging those scenes
in their proper order as they’ll appear in the script7.” The number of stories
varies for every show (once it’s determinated), but they are not more than four,
named in alphabetical order, where the “A” story is the most important, the
“B” story is the next and so on. When the development of each storyline is
clear, then it comes their mixing. In this process every story should preserve
its beginning, middle and end and should have a compelling climax in order to
leave a proper impact. Very often the beats or the act climaxes in a usual five
act structure are defined by the commercial breaks. Each act must end with
a captivating act break. The act break is the scene that holds the audience’s
attention and makes them want to see what happens next.
After, when the pitching, the breaking and the mixing is over, a selected
writer must write the outline of the episode. It contains all of the above-mentioned beats, arranged in order, but with each scene described in a detailed
paragraph. The outline is a crucial part in writing for television, because from
one side – it will guide the whole group of writers what will happen in the
episode and from the other – the showrunner, studio and TV executives use
it as a benchmark for understanding the creative path of the show and make
the budgeting of the episode. Writing an outline is one of the most important
steps in creating the TV series simply because there are too many people
involved in creating the series and the script written from the outline must fit
the direction the showrunner and network want the series to take. As Jason
Mittell states the writer’s goal is not to “create a script that stands apart from
the series as a personal vision” but rather to “mimic the showrunner’s voice
in an effort for stylistic consistency8.”
Last, some of the writers is designated to write the concrete episode, so he
must deliver his first draft. For an episode of about 50 minutes’ length, a 60
to 80 pages’ script is required. He gives the script to the head writer who will
read it and give notes, expecting that every note will be taken into consideration and the draft will be revised. The second, revised draft goes directly to
the showrunner who has the final word and if she has more revisions to make,
she will make it directly on the draft that the writer presented without asking
writer’s opinion. This draft will become the “production draft” that goes to
7 Haywood, Eric. Writers’ Room 101: Beats, Breaking, and Blending. Available at: https://www.
scriptmag.com/features/writers-room-101-beats-breaking-blending [accessed 18 March 2019].
8 Mittell. Complex TV, 91.
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the cast and crew and everyone gets ready for the shooting. A simple writer
in the writers’ room must oblige with the show’s tone and in most of the cases
his work is rewritten by the showrunner. Unlike the feature film world, where
screenplays can be eternally rewritten, the episode of a TV show has its crew
and cast attached, including a director and a date to air. Here, the writing process
is “seen as more central to a series’s creative vision than is the contribution
of directors, who are hired as rotating freelancers...9 ” Usually a character is
assigned to one writer, and the dialogue is written by a “gag writer”.
The list of job titles a writer can acquire in a writers’ room is long. At the
entry level he will be a staff writer; next, he will become a story editor – the
one that pitches ideas in the room; after that – an executive story editor – a
third year as a professional writer in a TV show; following it’s the co-producer
and the producer – here, a writer can be assigned to make castings and other;
the supervising producer is the “upper-level writer”, just a step before the
co-executive producer who is in charge of running the writers’ room in the
showrunner’s absence. This is a very high position in the show’s hierarchy and
all other writers are obliged to report to the co-executive producer. He reviews
and rewrites the other writers’ drafts before they’re given to the showrunner.
And finally, there is the Executive Producer – this is the person who creates
the show, writes the pilot, and oversees every aspect of the show’s production.
In a TV serial writers’ room, the showrunner or the Executive Producer
has a prime role. She has presented the pilot episode to a TV network and has
been chosen for financing. The showrunner is in charge of making the most of
the budget given by the networks; she is the one to select and hire the writers
in a writers’ room; she is the one to protect the show’s creative vision in front
of TV executives; she mentors and guides, she has the final word and finally
she is the one to be blamed if the TV network decides to suspend the show,
based on people’s rating. This amalgam of creative and managing job is not
for every writer, even though nowadays probably every aspiring writer that
has a place in the writers’ room dreams to have his own show.
Today, to be a writer in a long-form TV serial drama requires many skills
and in most cases not only in writing. The new TV series’ obsession brings
the need of a continuing storytelling with endless opportunities to surprise and
scare the public. With episode length ranging from 30-minute to 60-minute
episodes, from four to twenty-four episodes per season with single-driving,
two storylines or more, the TV series retain public’s interest by curiosity (the
intellectual need to answer questions) and concern (the emotional need for
the positive charge of values10). In long-form storytelling there are four levels
of conflict: physical (time, space and every object in it), social (institutions
9 Mittell. Complex TV, 90.
10 McKee. Long-Form Television Seminar...
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and the individuals in them), personal (intimate relationships) and inner (the
conflict within). Great series combine all four like The Sopranos, Breaking
Bad or Game of Thrones. The genres vary from drama, comedy, dramedy or
fantasy with subgenres of political, legal or domestic dramas, sci-fi and other.
As per the scholar Robert McKee, one can find three strategies to behold audience’s interest by curiosity: mystery, suspense or dramatic irony. In mysteries
the public is curious about the outcome of the story, it feels sympathy, but it’s
not empathetically involved in the plot, nor the characters, which generally
are God-like. In suspense, the character and the audience know the same, but
the latter is overwhelmed by curiosity and deep concern about the outcome of
the story, the audience is emotionally and empathetically involved in the story.
The dramatic irony in stories is when the audience is ahead of the character – It
knows what will happen but doesn’t know why and how (ex. Vikings).
However, the most challenging matter in the long-form storytelling is the
building of the character. Plot-driven and character-driven TV series differ
in the way the character is depicted. In the plot-driven series the forces that
pulls the action are external and the characters must react towards them, but
that makes them only two- or three-dimensional like in the series 24 or CSI.
In the character-driven series is within the power of the character to choose
how to act. Here, the real multidimensional character appears in the course
of the story, dimensions dictated by his choice under extreme circumstances
and his relationships with other people. Long-form gives the time to the writer
to create complex, contradictory dimensions and to the character to develop
them under pressure. The long-form format adds to the “desire of the hero”
from the traditional mainstream cinema, the “need of the hero” that reveal
and change him thorough the course of the series. When a character exhaust
every possibility to change, them the series are over. That is why a team of
writers is obligatory in order to imagine and create perpetual contradiction
within the character.
To conclude, working in a TV show has its pros and cons: it’s a challenging
opportunity that demands a lot of creativity, triggering one’s imagination;
it’s a trampling to a writing career and it can make from a talented writer
a talented showrunner – or to position the writer to the highest place in the
creative and producing chain, still leaving all of the rights and credits to
him. An opportunity that writers of feature films in Hollywood almost never
have. The disadvantages are “small”: everyone can get fired for a minimal
misjudgment or if his ideas or character don’t fit in the group’s energy, or if
the network owners decide to cut off the show from screen (depending on
people’s opinion), so there is no guarantee that from a selected writer in a
fancy and cozy writers’ room, soon a writer wouldn’t be a jobless unknown
and miserable “wannabe”.
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1. Writers’ room of the TV series Breaking Bad, 2008–2013, Vince Gilligan and Bryan Cranston

2. MasterClass writers’ room of Shonda Rhimes, the TV series Scandal, 2012–2018
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3. Jonathan Nolan and Lisa Joy – showrunners of the TV series Westworld, 2016

4. Shonda Rhimes – the showrunner of the TV series Grey’s Anatomy and Scandal
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5. Michael Hirst – the showrunner of the TV series Tudors and Vikings

6. David Benioff and D. B. Weiss – showrunners of the TV series Game of Thrones, 2011–2019
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7. David Chase – the showrunner of the TV series The Sopranos, 1999–2007
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ОТ СТРАНИЦАТА КЪМ ЕКРАНА ИЛИ КАКВО
СЕ СЛУЧВА В „ПИСАТЕЛСКАТА СТАЯ“
НА ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ СЕРИАЛИ
Елица Гоцева
Резюме: Статията анализира т.нар. феномен на „писателската стая“, появата
и ролята му при създаването на съвременната сериална едночасова драма
в САЩ. Текстът се фокусира върху процеса на създаване на телевизионни
сериали, начина на изграждане на техния сюжет/сюжетни линии; развитието на героите им; взаимоотношенията на участващите в „писателската
стая“ сценаристи – как се избират и какви са писателските им практики
при развитието на сюжета на сериални драми. Текстът изследва и ролята
на продуцента на сериала или „шоурънъра“ като главен сценарист, който
ръководи посоката на развитие на сериала, както и контролира останалите
сценаристи. За разлика от сценариста в Холивуд, в днешната телевизионна
реалност, шоурънърът има първостепенно значение, дори стои по-високо
в йерархията от самия режисьор, който често е нает единствено като технически изпълнител.
„Дългоформатните“ телевизионни сериали изненадват публиката с новата си
естетика и драматични сюжетни линии, създават убедително разказан свят
служейки си с прийоми, познати от историята на игралното кино. Сложността на сюжета им се дължи не само на технологичното и индустриалното
развитие на телевизията, но и на екипа от сценаристи, които неминуемо
стоят зад всяко художествено телевизионно предаване.
Ключови думи: „дългоформатни“ сериали, продуцент на шоу, „шоурънър“,
пичинг, сюжетни линии, сложни герои, сериални, серийни разновидности
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МОТИВИ • МОДЕЛИ • ЕСКИЗИ

ОСОБЕНАТА ФАНТОМНА СЪДБА НА
СЦЕНАРНАТА ТВОРБА. ПОЕЗИЯТА НА БОРИС
ХРИСТОВ НА ЕКРАНА
Невелина Попова1
Абстракт: Тази работа е посветена на сценария в киното, проблематизира
различните подходи към сценарното слово, неговата девалвация, свързана
с наложилите се популярни сценарни формати. Наситен с образи, идеи и
усещания, сценарният текст е първото раждане на филмовия свят, специфично литературно слово, предназначено за екрана – отворено към съавторство, диалогично, многовариантно: „емоционален код” за режисьора,
както го определя Сергей Айзенщайн. Сценарната работа е динамично
пространство на постоянно вграждане и превръщане на словото във визия,
на конкретизиране и въплъщаване на идеи. В особеното си междинно
положение доброто сценарно слово винаги очаква по-нататъшно въплъщение, то е подадена ръка към режисьора, търсеща духовно родство и
сътрудничество. Отношенията между сценариста и режисьора винаги са
сложни, често драматични, но има и примери за истинско съавторство.
Втората част на статията разглежда общата работа на поета Борис Христов и режисьора Анри Кулев в първите им два игрални филма от 80-те
години на ХХ век - „Смъртта на заека” и „Бащата на яйцето”. Във фокуса
на изследването са взаимните връзки, трансформации и варианти между
повтарящите се образи и мотиви в тези ранни филми, които поставят
началото на тяхното многогодишна обща работа и в анимационното, и в
документалното кино.
Ключови думи: сценарий, трансформация, драматургичен потенциал,
варианти, съавторство, мотиви, емоционален код.

Провокирана от темата на конференцията, пристъпвам към този текст
с желанието да защитя сценарната работа и драматургията на филма от
безкрайните съвременни девалвации. Азбучна истина е, че сценарият на
филма е първото сътворяване на цялостния му свят, основа и ключ към
неговата екранна поетика. Като резултат от разроилите се англоезични
книги по сценаристика днес се произвеждат множество форматирани
1 Ass. Prof. Nevelina Popova is a scriptwriter, author of feature, documentary and animation
scripts. She has worked as a script consultant in the script department of Boyana Film Studio
(1979–1991). She has been teaching scriptwriting and animation dramaturgy at NBU since 1995.
Her book The Dramaturgical Space of Animation (2016) is the first overall theoretical work in
the field of animation scriptwriting. Е-mail: nevelinapopova55@gmail.com
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обездушени текстове, затлачени от една псевдопрофесионална терминология. В повечето случаи тези текстове не стават за четене. Днес
редакторската работа, преименувана и обезценена, при възможност се
поверява на международни „скриптдоктори“, които най-често предлагат
универсални драматургични ходове, унифициращи текста и подчиняващи
сценария на разпознаваемата конюнктура.
Провокативно съм нарекла в заглавието съдбата на сценария „фантомна“. Сценарият го има по подразбиране зад всеки филм, но ако човек
се опита да намери сценарните текстове на свои любими филми, със
сигурност ще се затрудни. В списание „Кино“ се правят усилия да се
публикуват български сценарии, но поради ограничения обем се публикуват само кратки текстове. Често самите автори не искат сценариите им
да бъдат публикувани. Може би от страх, че някой ще открадне идеята
им, а може би и защото сами разбират, че при наложилите се съвременни
формати текстовете им не са особено четивни.
Разбира се, драматургията на филма е по-широкото понятие и не се
свежда само до написания текст. Режисьорът, като финален автор, често е сценарист или съсценарист. Когато той има силна драматургична
интуиция, може да сведе сценария до функционален запис и това няма
да му попречи да създаде добър филм. В реалната практика сега все
повече се налага отношението към сценария като към текст с приложен
характер. Това не е нещо ново, двете противоборстващи гледни точки са
се появили още в зората на седмото изкуство. Според първата „пиесите
за екрана“ се пишели във формата на сценарии схеми и имали изцяло
приложен характер. Независимо дали се определя като „схема“ или
„план разработка на бъдещия филм“, или пък е по-детайлно разработен,
сценарият в този случай е само междинен, тясно специализиран текст,
без свой живот извън филма. Другата гледна точка не отрича приложния
характер на сценария, но го разглежда и като литературна творба със
своя естетическа стойност. Макар да е предназначен за екрана и да е само
етап от раждането на филма, добрият сценарий има своята литературна
ценност и цялост и може да се чете като самостоятелна творба, както
се четат театралните пиеси. Утвърждаването му като произведение със
собствена художествена стойност не е станало лесно и никога не е било
окончателно.
Пренебрежителното отношение към литературния сценарий често
е идвало и от най-знаменити кинематографисти. Това е разбираемо,
тъй като при тях съзряването на творбата е дълбок вътрешен процес,
по време на който те преминават през неизбежните драматургични
проблеми, без да имат нужда от „емоционалния шифър“2 на сценария.
2 Eisenstein, Sergei. Избрани произведения. Том втори: Отвъд звездитe [Izbrani proizvedenia.
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Ярък пример за такова отношение е гледната точка на Дзига Вертов.
Той отрича сценарния сюжет, като го обявява за пречка пред истинското
предназначение на киното – да улови течението на живота3. Тази негова
реакция е обяснима, защото Вертов свежда сценарния сюжет до жанровите модели, които са неприложими в документалното кино. Дори за
Тарковски, въпреки богатия му опит като съсценарист, „сценарият като
завършена литературна форма е необходим само за да бъдат убедени
тези, от които това зависи, че си струва филмът да бъде заснет“4.
Но сценарият не е само повествование. Смесването на видовете и
жанровете в киното и богатството на съвременните драматургични
форми предполага по-голяма широта в отношението към сценария.
Драматургичното многообразие не се побира в наложилите се сценарни
формати. Те са валидни предимно за класическите повествователни
модели в игралното кино и са свързани с формирането на холивудската
студийна система, при която продуцентът е водещата фигура. А днешният изключително богат кинопейзаж предполага различни форми на
драматургично писане – за различните видове кино.
Убедена съм, че за съвременното кино е важно да се актуализира разбирането за уникалната поетика на сценария. Важно е да се преосмислят
възможностите за адекватен сценарен запис при различните етапи на
сценарната работа. Сценарният запис е специфично литературно слово,
едновременно конкретно и отворено към съавторство. Сценарната работа
има уникална динамика на постоянно превръщане на словото във визия,
на конкретизиране и въплъщаване на идеи. Създаването на филма е жив
процес и поради неизбежните промени в началния текст отношенията
между сценариста и режисьора често са драматични. Преодоляването на
авторското его е част от професията на сценариста. Киното е изкуство на
съавторството, на безрезервното и често анонимно вграждане на труда
на много хора, на големите срещи.
Такава е срещата на поета Борис Христов и режисьора художник
Анри Кулев. Съвместната им работа през годините е доказателство, че
драматургията на филма е свят със своя уникална поетика. Ще се опитам да проследя взаимните връзки, трансформации и варианти между
повтарящите се образи и мотиви от поезията на Борис Христов в игралните им, документални и анимационни филми. В това съавторство се
вижда как драматургичната работа на сценариста и режисьора надскача
отделния сценарен текст и се прелива от филм във филм, преоткривайки
поетичните образи с езика на киното.
Tom vtori: Otvad zvezdite]. Sofia, 1976, 163.
3 Vertov, Dziga. Статьи, дневники, замыслы [Stati, dnevniki, zamayslay]. Moscow, 1976, 98.
4 Tarkovsky, Andrei. Уловеното време [Ulovenoto vreme]. Sofia, 2019, 146.
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„Смъртта на заека“ е първият им общ игрален филм. Сценарият е
изграден от мотиви от дебютната стихосбирка на Борис Христов „Вечерен
тромпет“. Беше чудесно написан сценарий, носещ духа на стихосбирката,
и филмът, който след това видяхме, следваше подадения в сценария сюжет.
„Вечерен тромпет“ остава и до днес едно от най-големите литературни
събития на последните десетилетия, белязало развитието на цялата ни
поезия. Книгата излиза през 1977 г., но поради огромния интерес през
1979 г. следва второ издание. Тогава започва и работата по филма. Анри
Кулев застава зад сценария с куража да направи и невъзможното, но да
пренесе поетичния свят на Христов на екрана. Срещата на територията
на „Вечерен тромпет“ и за двамата е съдбовна – предстои им общ дълъг
път през годините. Борис Христов пристъпва към сценарната работа с
професионална прецизност, изграждайки класически киносюжет, организиран около преместването на хората от едно село в града заради
строителството на язовир. По времето на „Смъртта на заека“ миграционната тема присъства в нашето кино в цял цикъл филми. В сценария
действието се развива в началото на 50-те години и зад дълбоко личния
автобиографичен материал стои Историята с болезнените социалните
катаклизми. „Смъртта на заека“ е филм не само за унищожаването на
селото, но и за прощаването с детството. Архетипното фабулно ядро на
раздялата с един цял свят е скелето, върху което авторите градят своя
горчиво-нежен и едновременно с това жесток киноразказ. Филмът започва
с репетиция на оркестър, дирижирана от композитора Райчо Любенов –
авторите искат филмовият разказ да звучи като музика и поезия. Когато
започва работа по „Смъртта на заека“, Анри Кулев вече има сериозен
опит от работата си в анимацията както с поетично-философски ( „Хипотеза“, 1976 и „Кавалкада“, 1979), така и с крайно субективни психологически сюжети („Постановка“, 1977, „Гарсониера“ и „Неделя“, 1980).
Асоциативността на тези анимационни филми го води и през първия
му игрален филм – в умението да превръща фрагмента в лайтмотив,
да съживява разпознаваемите за времето и поезията на Борис Христов
детайли, да създава метафори на екрана, да преминава от реалността в
съня, оплитайки в едно поезия, гротеска и абсурд.
Основната драматургичната работа при превръщането на литературата
в сценарий, независимо дали авторът работи с проза или поезия, е да
се изгради персонажният свят. В сценария и филма „Смъртта на заека“
откриваме образите от „Вечерен тромпет“, всеки със своята история и
със свое място в сюжета. Към първата група можем да отнесем момчето,
което се прощава с детството, майката, мъртвия баща и момиченцето.
Те са главни персонажи в авторовата вселена. Те преминават директно
във филмовия сюжет от стихотворенията „Графика“, „Сватбата на мама“,
„Пренасяне на гроба на баща ми“ и „Кълвач“. Както пише през 1985 г.
младият тогава Цветан Тодоров, това е „калейдоскопична картина на
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детството на поета, видяна странно непоследователно през детския
поглед“5. Именно поетичната асоциативна фрагментарност е същностна
за този сюжет. Асоциативният код е определящ при изграждането и на
другите образи, създадени от поета при работата му по сценария. Интересно е да се проследи връзката им с първообразите в стихосбирката.
Такъв персонаж е сакатият Андрея, зад когото разпознаваме „Самотният
човек“, „Човекът в ъгъла“, „Есенен дъжд“ и „Вик в тишината“. В тази
поредица са и старците мислители, кръчмарят и попът, жената на кмета,
бръснарят, оплаквачките на мъртвия, клоуните („Котка на пътя“, „Тъга“,
„Прозорец“ и „Спомен за живота“). Те всички са вградени в пейзажа на
отиващия си свят. В сценария обаче ще открием и персонажи, които не
присъстват в стихосбирката – поетът ги е създал специално за филма.
Интересно е, че те са свързани все с новата власт и с изселването на
селото. Сред тях са кметът, партийният началник бюрократ и инструкторът, работниците на язовирната стена, гинекологът, багеристът, изравящ
костите на мъртвите, колачите на кравите. Те носят социалната острота
на филма, едновременно са разпознаваеми и карикатурни, повод за отрицателните реакции на официозната критика. Тематично и смислово
тези персонажи се доразвиват в по-нататъшното творчество на поета –
в „Честен кръст“ и в „Бащата на яйцето“, в повестите и тристишията.
Сюрреалистичните видения след токовия удар в кошмара на момчето
откриват нови територии за нашето кино и ще преминат от „Смъртта
на заека“ в следващите филми на двамата автори.
Персонажите в „Смъртта на заека“ са част от цялостната образна
система на поета. Във „Вечерен тромпет“ няма мъртва природа, чрез
неочаквани метафори всичко е одухотворено, движи се и неспирно говори,
дори в тишината. Стъпвайки на сценарния сюжет, Анри Кулев заедно с
оператора на филма Светла Ганева е трябвало да открият кинематографичния език, с който основните образи от тази изумителна поезия да
заживеят на екрана. Тук вероятно е добре да припомним, че литературната
метафора и кинометафората не са идентични. За разлика от анимацията,
в игралното кино буквализирането на литературната метафора е рисково.
Добрата метафора винаги е изненадваща и въздействието ѝ се определя
от контекста; в киното тя присъства директно като мощен и конкретен
екранен образ, при който метафоричният пренос се заменя с една рояща
се многозначност, характерна традиционно за символа. Това обяснява
защо често метафоричното и символното в киното са синоними. За нас е
важно да видим ключовите метафори в „Смъртта на заека“, определящи
смисловите пластове на филма.
5 Todorov, Tsvetan S. Стихотворението на екрана [Poem on the screen]. – Пламък [Plamak],
1985, № 2. 14.
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Първата кинометафора е лодката, в която мъжете от селото се събират,
за да мъдруват. Тя веднага открехва вратата на поетичната условност.
Филмът започва с пренасянето на тази странно появила се сред планините
лодка – докарват я отнякъде с каруца и я оставят в центъра на площада.
Така тя се превръща в център на живота в селото, запазена територия на
мъжете. Около нея се виждат и ежедневни случки, и по-големи събития:
оттук старците могат да наблюдават и рейса за града, и смъкването на
камбаната от купола на черквата, и смъртта на Андрея, полетял от покрива
на къщата си, и боботенето на багера, изравящ костите на мъртвите...
Лодката е филмовата метафора на вечното провинциално очакване, в
което „няма отиване, няма завръщане“ („Август“, „Вик в тишината“,
„Котка на пътя“ и др.).
Втората стряскаща кинометафора е продупченият тромпет на финала.
В образа на тромпета, неизменна част от биографията на Борис Христов,
сякаш е вграден липсващият във филма образ на поета, на съдбовната му
обвързаност с думите. Той отпраща към тревожния въпрос за смисъла
на изкуството. Тромпетът се появява още в първия кадър. После става
звуков и визуален лайтмотив. Озвучаването на филма е част от сюжета –
авторите откровено ни канят да участваме в осмислянето му. В статията
си от 1985 г. Цветан С. Тодоров нарича надупчения тромпет „свързваща
метафора“, чрез която се внася основният „звук“ в осмислянето, един
невъзможен инструмент, като душата на поета“.
Във филма има и други метафори, важни за поетичната тъкан на
разказа – светкавицата, пронизала момчето и сложила край на детството,
кланицата и разфасоването на кравите, празните гробове като опразнена
памет, тичащият пред момчето заек в мига на токовия удар и в кървавата кланица. Заекът, енигматично включен в заглавието, присъства в
стихосбирката само във „Вик в тишината“: „Но душата отмалява, вятър
житото плете, / заекът с ухото шава, моя страх да прочете“. За мен обаче заекът си остава в полето на неизразимото, залутан между страха и
надеждата. Чувам и някъде край него препускащо конче и ги виждам
заедно, подплашения заек и любимото конче, със звънтящите копита,
изчезващи завинаги през обезлюделия зимен пейзаж в края на филма...
Неслучайно до заека в заглавието на филма стои смъртта. Тя пресича
постоянно света на растящото момче и на поета, слага край на скоротечния земен живот на човека. Но във „Вечерен тромпет“ има едно дълбоко оптимистично стихотворение – „Кост от глухарче“. В него поетът,
улавяйки „думата, която върху камъка го чака“, парадоксално ще каже,
че „няма смърт, не може и да има“. И в това е част от динамиката на
една поетична вселена, в която „смъртта на думите не може да надвие“.
И „Вечерен тромпет“, и „Смъртта на заека“ са кладенци на поетични
образи. Поетът и режисьорът продължават техния живот в следващите
си филми, в различни вариации, в различните сюжети.
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„Бащата на яйцето“, вторият им общ игрален филм, е мащабна
фантастика, антиутопия от недалечно бъдеще, в която службите „Ред
и сигурност“ са навсякъде, а екологичната катастрофа е реална. Филм
предвестник, пълен с тревожни предупреждения. Филмът повдига въпроси за опасната сила на киното в широк план – за етиката и смисъла
на творчеството и за отговорността на автора за сътвореното от него.
Романът на Борис Христов излиза през 1988 г., като той работи паралелно върху сценария. Есхатологичният сюжет за надвисналата заплаха,
изчезването на децата и края на света е организиран в многофабулна
конструкция, може би прекалено тежка, за да се разпознаят очертанията
на философската притча, с отчетливи библейски мотиви. А Анри Кулев
си е поставил още едно предизвикателство: да направи филм мюзикъл,
рядък жанр за нашето кино. Авторовата фантазия се е развихрила в антиутопична картина на безумието. В сатиричния контекст на светлото
бъдеще жестовете на Генерала (Наум Шопов) и приближените му се
превръщат в метафори на абсурдната власт. Ранените бинтовани дървета
и митичният образ на яйцето като част от пейзажа също са ключови
метафори на застрашения живот. Гипсови атланти проговарят, морските
дълбини оживяват – откровена условност, присъща на анимацията.
В „Бащата на яйцето“ се появяват образи, познати от „Смъртта на
заека“ – двете деца, момченце и момиченце; музикантите в оркестъра,
в който Борис Христов свири на своя тромпет, накъсват и тук фабулния
разказ като своеобразно продължение на записа в студиото в „Смъртта
на заека“. Гласът на тромпета, надупчен и ненужен, продължава да звучи над ехото от разговорите за реалистичното и абстрактното изкуство
и да отзвучава из морското дъно след снежната пустош на финала на
„Вечерен тромпет“.
Друга интересна вътрешна връзка между двата филма виждам в ролите на Любо Чаталов – сакатият, сложил край на живота си Андреа от
„Вечерен тромпет“ е преминал в сакатия орнитолог Тилза, посветен на
каузата да спаси птиците. Тилза е централно име в света на Борис Христов. Героят от автобиографичната му повест „Смъртни петна“ – Тилза
Натаил е поет, достигнал върха на Платото и завръщащ се в ниското.
Образите на папагала и Платото също са общи за „Бащата на яйцето“
и „Смъртни петна“.
В „Бащата на яйцето“ са вградени мотиви не само от „Смъртни петна“,
но и от стихосбирката „Честен кръст“, също превърнала се в литературно
събитие. Песента във филма е по текста на стихотворението „Плаващ
ресторант“ от „Честен кръст“. Така зад жанровите експерименти и зад
кинематографичната си пищност „Бащата на яйцето“ се оказва личен
филм, проблематизиращ умората, суетата на света и душевните кризи.
В него се появява мотивът на потребността от мълчание – единствен
спасителен лек за душата по пътя ѝ към себе си. Тук за първи път в
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сценариите на Борис Христов се появяват метафорите на летящите, разпилени от вятъра ръкописи, на неизписаните бели листове и на пожара,
в който думите изгарят.
Филмите, създадени от Борис Христов и Анри Кулев, имат огромна
пречистваща сила. Те носят светлина и надежда, идващи от самите дълбини на битието – там, където силата на духа може да преобрази отделната
трагична човешка участ. Това са дълбоко поетични и философски филми,
в които и двамата автори въплъщават любовта и прозренията си. Зад
тях стои светлината на цялостното житейско и творческо присъствие на
Борис Христов. Със сигурност поетът вече е успял „да измие нозете на
своята майка“6 и е настигнал пощальона, отворил е писмото, викащо го
от края на света, и е разбрал защо, „когато хване щастието, то се рони“...7
Всичко, през което преминахме по време на това лъкатушещо пътуване през филмите на Анри Кулев по сценарии на Борис Христов,
ми дава основание да потвърдя първоначалната си теза за сценарната
работа като цялостен свят, вграден в поетиката на филма и надскачащ
отделния текст. На териториите на истинското съавторство границите между словесните и екранните светове изчезват и се превръщат в
единен образен поток, преминаващ от филм във филм, доразвиващ и
надграждащ веднъж подадения от поета мотив. Наистина е прекрасно
да чуем призивните звуци на вечерния тромпет в документалния филм
на Анри Кулев от 2015 г. „Книгата на мълчанието“.

1. „Смъртта на заека“, 1981,
България, реж. Анри Кулев
The Death of the Rabbit, 1981,
Bulgaria, dir. Anri Kulev

2.„Бащата на яйцето“, 1991,
България, реж. Анри Кулев
The Father of the Egg, 1991,
Bulgaria, dir. Anri Kulev

6 Hristov, Boris. Стълп от прах. Избрано. Вечерен тромпет. Молитва [Stalp ot prah. Izbrano.
Vecheren trompet. Molitva]. Sofia, 2015, 29.
7 Hristov. Стълп от прах, 26.
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3. „Книга на мълчанието“, 2015, България, реж. Анри Кулев
The Book of Silence, 2015, Bulgaria, dir. Anri Kulev
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THE UNIQUE PHANTOM ROLE OF SCRIPTWRITING.
BORIS HRISTOV'S ONSCREEN POETRY
Nevelina Popova
Summary: Full of images, ideas and anticipations, the text in scriptwriting is
a specific literature directed to the screen, open to co-authorship, dialogical,
multivariate: bearing the “emotional code” of the film, as Sergei Eisenstein said.
The script work is a dynamic space of permanent embodiment and transformation of speech into vision. The relations between the writer and the director are
often dramatic, but there are brilliant examples of true cooperation. I will focus
on the tandem between the poet Boris Hristov and the director Anry Koulev. I
will examine the mutual relations, transformations and variations between the
repeated images and motifs – in their feature, documentaries and animated films.
Keywords: script, transformation, dramaturgical potential, version, co-authorship,
motifs, emotional code
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ПОДХОДИ В СЪЗДАВАНЕТО НА СЪВРЕМЕНЕН
ТЕЛЕВИЗИОНЕН СЕРИАЛ: ИНТЕРАКТИВНОСТ
И РАЗКЛОНЕНА ДРАМАТУРГИЯ
Златина Димитрова Вълчанова1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: Настоящият доклад изследва тенденциите в създаването на съвременен телевизионен сериал и подходите в комуникацията му с аудиторията. Той
е фокусиран върху различните модели интерактивност в общуването между
зрител и телевизионен продукт, благоприятствани от дигиталните технологии.
Възможността зрителите да гледат желаното екранно произведение по всяко
време и на всяко място, предоставена от интернет и стрийминг платформите,
изисква различен подход при създаването на телевизионен сериал, така че да
може да предложи по-активно участие на гледащия. Интерактивният екран
на мобилните телефони и компютърните устройства, както и използването
на разклонена драматургия в развитието на сюжета, са от ключово значение
за трансформациите, които докладът разглежда.
Ключови думи: телевизия, интерактивен телевизионен сериал, стрийминг
платформи, разклонена драматургия, интерактивност

Увод
Съвременните технологии променят начина, по който гледаме телевизия. Все по-често видеа се гледат през екраните на телефон или монитора
на лаптоп. Зрителите нерядко правят две неща едновременно, докато
гледат видеа и използват повече от един екран. Тези тенденции изискват
различен подход към създаването на телевизионни произведения. През
последните години големите телевизионни компании експериментират
с различни варианти за създаване на интерактивни филми и сериали, за
да предложат на зрителите нов продукт, който да задържа вниманието им.
Именно такива примери ще разгледам в този текст, чийто обект са
интерактивният филм на „Нетфликс“ „Черното огледало: Бандерснач“
и сериалът „Мозайка“ на HBO, а предмет на изследването е начинът,
1 Zlatina D. Valchanova is a doctoral student at the Department of Screen Arts, Institute of Art
Studies, BAS. She has a Master’s degree in Literature, Film and Visual Culture and a Bachelor’s
degree in Media and Journalism. Research areas: transformations of the modern serial TV drama
and the current trends in film, television and media. She has over seven years of experience as
a journalist in print and online media.
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по който се променя подходът в създаването на телевизионен сериал
във времето на стрийминг платформите. Ще бъдат изяснени понятията
интерактивност и разклонена драматургия в контекста на трансформациите, които настъпват поради все по-широката употреба на стрийминг
платформи за гледане на видеосъдържание, както и с увеличаването на
влиянието на социалните медии.
Двете екранни произведения ще бъдат анализирани, за да се установи какво ги прави различни от традиционните телевизионни сериали и
за да се очертаят възможностите за развитие пред този тип продукции
в бъдеще. Основният изследователски метод е анализ на случай (case
study), като в доклада ще бъдат описани конкретни моменти от посочените произведения.
1. Интерактивност и разклонена драматургия
1.1. Интерактивност
В книгата си „Европейско кино – глобално и локално“2 Ингеборг Братоева-Даракчиева говори за промяната в комуникацията на потребителя с
творбата чрез компютърния интерфейс, който също е част от произведението. Тя отбелязва, че „от зрител на филм човекът се превръща в посетител на уебсайт, а ако инициаторите на проекта са заложили възможност
за това – и в участник в него“3. Именно тези промени са свързани със
своеобразната интерактивност, която предлага съвременната телевизия.
Темата за интерактивността на екранното изкуство не е нова. Това е
въпрос, обсъждан още от последните десетилетия на миналия век, като
през 90-те години вече е ясно, че екранът на бъдещето ще е свързан с
двустранната комуникация между зрител и екранно произведение4.
Когато говори за интерактивност, Божидар Манов посочва, че при
новите медии „…потребителят може свободно да общува и взаимодейства с медийния продукт, може да избира отделни негови елементи, да ги
прегрупира, прекомпозира и размества, да променя логиката на алгоритъма
и по този начин да създава самостоятелна нова творба, превръщайки се
в своего рода съавтор на първичния медиен продукт“5.
Друга негова дефиниция включва промяна на параметрите на условното
вътрешно филмово време-пространство и преработването и синтезирането
му до ново виртуално време-пространство6.
2 Bratoeva-Daraktchieva, Ingeborg. Европейско кино – глобално и локално [European
Cinema – Global And Local]. Sofia, 2013, 195.
3 Bratoeva-Daraktchieva. Европейско кино – глобално и локално, 195.
4 Negroponte, Nicholas. Being Digital. New York, 1995.
5 Мanov, Bozhidar. Дигиталната стихия [Digitalnata stihiya]. Sofia, 2003, 47.
6 Мanov, Bozhidar. Еволюция на екранното изображение [Evolutsiya na ekrannoto

465

За интерактивност на комуникацията между филм и зрител говори и
Мая Димитрова7: „При възможност за интерактивно общуване с филма
зрителят заема друг тип активна роля – той проявява волята си за промяна,
за намеса, поема режисьорски роли. Идентифицира се с творческия акт
и поема функциите на интерпретатор и на въздействащ върху обекта“.
Хенри Дженкинс8 определя интерактивността като „потенциала на
новата медийна технология (или текстовете, произведени в границите на
тази среда) да реагира на потребителската обратна връзка. Технологичните
детерминанти на интерактивността (които най-често са преструктурирани или поне активирани от дизайнера), са в контраст със социалните и
културни детерминанти на участие (което е с отворен край и по-цялостно
оформено от избора на потребителя)“9.
От всички тези дефиниции може да се направи изводът, че интерактивността е свързана с технологичното развитие и се отнася до комуникацията екран – зрител, при което двете страни си въздействат двустранно. Развитието на интерактивната телевизия е свързано с развитието и
достъпността на интернет.
Когато става дума за интерактивна телевизия, ще се разбира и процесът
на преобръщане на пасивното гледане в активно, при което зрителят е
приканван да взаимодейства с екрана чрез устройство за дистанционно
управление, като направлява изборите си в интерактивна конвергентна
среда.
През годините са правени различни опити за дефиниране на интерактивната телевизия. Една от възможните дефиниции, предложена от Дженс
Дженсън и Кати Тоскан, е възприемането на интерактивната телевизия
като нова форма на телевизия, която разчита и на истинско, физическо
взаимодействие под формата на избори, решения и комуникативност на
системата. По този начин зрителят „придобива контрол над това какво
да гледа, кога да го гледа, като има възможността и активно и директно
да участва в програмата и нейното създаване“10.
Взаимодействието между медии и технологии води и до нови възможности за зрителите – например, докато на един екран се гледа телевизионно
произведение на друг да се комуникира с участниците в него. Изследване
на Ипсос (Ipsos) за Гугъл от 2012 г. е фокусирано именно върху начина,
izobrazhenie].Sofia, 2004, 167.
7 Dimitrova, Маja. Метаморфози в общуването: автор – екран – зрител [Metamorfozi v
obshtuvaneto: avtor – avtor – ekran – zritel]. Sofia, 2006, 6.
8 Jenkins, Henry. Convergence Culture. Where Old and New Media Collide. New York, 2006, 287.
9 Jenkins. Convergence Culture, 287.
10 Toscan, Cathy, Jens Jensen. Television of the Future or: the Future of Television? Aalborg,
1999, 15.
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по който потребителите използват няколко екрана едновременно11. Въпреки че изследването се отнася до сферата на маркетинга, то помага да
се разбере по-добре и поведението на телевизионните зрители. Един от
най-важните изводи от него е, че телевизорът вече не се радва на пълното
ни внимание и 77% от потребителите използват и друго устройство по
същото време. Трансформациите в начина на гледане на телевизионни
произведения водят до нуждата да се промени и начинът, по който се
създават. Именно така интерактивността е полезна на създателите на
телевизионни сериали, които предлагат ново забавление на зрителите си.
1.2. Разклонена драматургия
Когато говорим за интерактивност, разбираме широкото понятие
за взаимодействие между зрител и екран. Разклонената драматургия е
възможност за стесняване на фокуса. Тя е свързана с начина, по който е
създадено телевизионно произведение, а не с начина на възприемането му.
Когато говорим за разклонена драматургия, имаме предвид преодоляването на традиционната структура на разказа, като действието може
да варира между няколко възможности според избора на зрителя. Разклонената драматургия е свързана с представянето на история с повече
от една възможности за развитие. Според една от най-разпространените дефиниции разклонен разказ представлява литературно, видео или
филмово произведение, в което зрителите или читателят в определени
моменти трябва да избират между разклоняващи се възможности в
текста12. Разклоненият разказ е познат още като „интерактивен разказ“,
„интерактивна литература“, „хиперфикция“ или „разклонен наратив“.
Под разклонена драматургия, разбираме пренасянето на този модел на
разказване при композирането на екранната драматургия.
Основна характеристика на този тип разказ е това, че превръща произведението в лабиринт, който зрителят да изследва. Този тип разказ се
среща в литературата, видеоигрите и някои екранни и сценични произведения. Като примери могат да се посочат книгите игри от 80-те и 90-те
години, придобили популярност и в България. При тях читателят избира
между няколко варианта какво да бъде следващото действие на героя
и спрямо избора си отгръща на посочена страница, за да продължи да
чете. Разклонен е разказът и във видеоигрите, при които действията на
играещия водят до различни резултати. Такъв тип разказване може да
се среща и в екранни произведения, каквито ще бъдат анализирани като
примери в тази работа.
11 Ipsos. The New Multi-screen World: Understanding Cross-platform Consumer Behavior.
August 2012.
12 Herman, David, Manfred Jahn, Marie-Laure Ryan (eds.). Routledge Encyclopedia of Narrative
Theory. London, 2005, 323.
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Могат да бъдат отличени три вида разклонен разказ спрямо начина,
по който се случва разклоняването. Първият вариант предлага разклоняването да се прави само веднъж, но това да води до три или повече
възможности за избор. Вторият вариант предлага разрешима загадка или
игра, при която потребителят трябва да открие правилния път между
множество подвеждащи възможности. Третият вариант е този, представен в един от примерите в текста („Черното огледало: Бандерснач“):
при наличието на множество фрагменти зрителят сам навигира през
множеството възможности, конструирайки самостоятелно значенията
на разказа. Няма грешни решения, защото всеки избор води до различен
разказ, който може да съществува сам по себе си13. За да се случи това е
важно в събитията, описани в разклонената история, всяко действие да
следва логично предишното и драматургически да стъпва върху него14.
В книгата си „Дигитална аудиовизия“ Божидар Манов нарича този
тип разказ „интерактивна драматургия“. Той отчита наличието на комбинаторната драматургия на екранното изображение, която предлага на
зрителите възможност за избор и участие, посочвайки, че „в интерактивната драматургия авторът „се претопява“ в избираемата вариантност
на сюжета, мотивацията и т.н. собствено-драматургични елементи, за
да конституира потребителя (зрителя) като съавтор, да го „издигне“ до
определена степен в новия му статут на (съ)участник в аудиовизуалния
проект“15.
2. Два типа интерактивност. „Черното огледало:
Бандерснач“ и „Мозайка“
2.1. Разклонена драматургия и „Черното огледало: Бандерснач“
В епохата на стрийминг платформите настъпват редица промени, свързани със създаването на сериали. Сценаристът и продуцент Фелисия Д.
Хендерсън казва, че вече не става дума само за писане16, защото трябва
да се вземат предвид много други неща – дали това е сериал, за който
си заслужава да се пише в Туитър, ще бъде ли лесно за промотиране,
видеоигра ли е и т.н. Това е само един от аспектите на промяната, която
настъпва зад кулисите при създаването на телевизионен сериал днес.
Един от най-ярките експерименти в тази сфера е интерактивният филм
на „Нетфликс“ „Черното огледало: Бандерснач“ (2018). Въпреки че говорим
за сериали, разглеждаме това произведение като част от телевизионната
13 Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Abington, 2005, 323.
14 Borst, Terrt. Iuppa, Nick. Story and Simulations for Serious Games: Tales from the Trenches.
Burlington, 2007, 118.
15 Manov, Bozhidar. Дигитална аудиовизия [Digitalna audiovizia]. Sofia, 2000, 31.
16 Curtin, M., J. Holt, K. Sanson. Distribution Revolution. Oakland, CA, 2014, 199.
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антология на научно-фантастичния сериал „Черното огледало“. И „Бандерснач“, и сериалът са дело на сценариста Чарли Брукър, който от 2016
г. желае да направи такъв тип произведение и дълго време се очакваше
филмът да се появи като интерактивен епизод в пети сезон на сериала
през 2019 г.17 Затова си позволявам да разглеждам филма в контекста на
трансформациите при създаването на сериали. Той е част от опитите на
„Нетфликс“ да експериментира с интерактивната форма след прилагането
на сходни методи в анимационни филми и сериали.
„Черното огледало: Бандерснач“ е произведение с разклонена драматургия, което копира структурата на книгите игри. В различни моменти
зрителят получава две възможности за избор, въз основа на които да
продължи действието. Филмът започва с кратко въведение, в което се
обясняват спецификите му и се дават указания как трябва да бъде гледан.
Зрителят ще бъде изправен пред редица възможности за избор, докато
филмът тече, като може с мишка или с тъчпада на лаптопа си да избере
една от възможностите. След това зрителят е запитан дали е разбрал какво
трябва да прави, а в долната част на екрана се появява лента, на която
има две възможности за отговор: „да“ и „не“. След избирането на опция
„да“, гледането може да започне.
Филмът разказва за Стефан (Фион Уайтхед), който създава видеоигра
по любима книга игра. Стефан обяснява принципа на книгите игри, на
които подражават този тип интерактивни филми, а малко по-късно зрителят е принуден да направи първия си избор: каква закуска да консумира
Стефан. На екрана се появяват две възможности и след избора на зрителя,
героят посочва именно тази закуска. В случай че нито един от двата избора
не бъде маркиран, филмът автоматично продължава, избирайки първия
вариант. Въпросите продължават през целия филм, като постепенно изборите се усложняват.
Заради интерактивния характер на филма отпада характерната за гледането на видеа онлайн възможност да се превърти назад – може да се
върнем единствено до момента на последния направен избор.
Според известния технологичен сайт „Върдж“ интерактивният формат
дава на „Нетфликс“ няколко преимущества: по-трудно е да бъде пиратстван, отколкото традиционните филми и сериали, ребусната му същност
насърчава активно участие на аудиторията, и освен това – предоставя
на „Нетфликс“ възможност да събира информация от потребителските
избори и решения, която може да бъде използвана за маркетингови цели18.
17 Shepherd, Jack. Black Mirror season 5: New series will feature 'choose your own adventure'
episode. Available at: https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/news/black-mirrorseason-5-netflixstart-date-interactive-episode-charlie-brooker-a8566231.html [accessed 18.06.2019].
18 Damiani, Jesse. Black Mirror: Bandersnatch Could Become Netflix Secret Marketing
Weapon. – The Verge, January 2, 2019. Available at: https:// www.theverge.com/2019/1/2/18165182/
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Създаването на подобна продукция изисква разработването и заснемането предварително на всички възможни разклонения, между които
зрителят може да избира. „Черното огледало: Бандерснач“ е заснет за 35
дни без почивка. Интерактивността му изисква заснемането на общо 250
сегмента, които да покрият всички възможни развития на сюжета19. Заради спецификите си филмът няма конкретна продължителност и може да
бъде изгледан за 90 минути, но и стигането до финал може да отнеме и
два часа и половина. Има няколко различни финала спрямо изборите на
зрителя – резултат от милиони уникални възможности, създадени чрез
нетрадиционния сценарий на Брукър. Брукър посочва, че няма правилен
или грешен финал. Цитиран от „Холивуд Рипортър“, той уточнява, че всяко
разклонение води до откриването на нови потенциални възможности, но
до кои от тях да стигне зрителят, зависи изцяло от изборите му, като дори
най-незначителните решения могат да доведат до промяна на финала. В
края на филма зрителят може да избере да се върне до началото или да
продължи, променяйки решенията си.
Работата върху сериала е свързана със създаването на нова технология,
за да може филмът да се зарежда онлайн безпроблемно предвид всички
възможности за избор, защото в определени моменти решенията на зрителя
могат да доведат до зареждането на 16 или повече видеа, релевантни на
ситуацията. Ето защо е необходимо създаването на дигитални инструменти, които зареждат единствено на видеата, свързани с конкретния избор.
Предизвикателство има и пред сценарния процес заради необходимостта да бъдат разгледани различни варианти. За тази цел е създаден и друг
дигитален инструмент за управление на разклоненията (Branch Manager),
така че в обща карта да бъдат описани всички потенциални възможности
за развитие на историята от началото до края. От „Нетфликс“ определят
този инструмент като „революционен“ и ще разчитат на него и за бъдещи
интерактивни проекти20.
В момента стрийминг платформата на „Нетфликс“ разполага с шест
интерактивни заглавия, които предоставят на зрителите възможност за
избор - Puss in Book: Trapped in an Epic Tale, Buddy Thunderstruck: The
Maybe Pile, Stretch Armstrong: The Breakout, Minecraft: Story Mode, Black
Mirror: Bandersnatch, You vs. Wild на Беър Грилс.
2.2. „Мозайка“ на HBO и още един вариант за интерактивност
Вторият пример за интерактивен сериал, който ще разгледам, е „Моblack-mirror-bandersnatch-netflixinteractive-strategy-marketing [accessed 20.07.2019].
19 Strause, Jackie. “Black Mirror” Interactive Film: Inside the 2-Year Journey of “Bandersnatch”.
Available at: https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/black-mirror-bandersnatch-netflixsinteractive-film-explained-1171486 [accessed 22.07.2019].
20 Strause, Jackie. “Black Mirror”.
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зайка“ (HBO), реж. Стивън Содербърг, сцен. Ед Соломон. Шестте епизода
разказват за убийството на Оливия Лейк (Шарън Стоун), като се проследяват отношенията ѝ с редица герои в рамките на четири години. Сериалът
показва гледните точки на всички водещи герои в историята, без да дава
категоричен отговор на въпроса „кой е убиецът“.
Сериалът се появява в два варианта – като мобилно приложение
(достъпно единствено на територията на САЩ) в края на 2017 г. и в началото на 2018 г. като телевизионен сериал (който може да бъде гледан
по телевизионния канал HBO и на стрийминг платформата HBO GO).
Мобилното приложение включва както видеа, така и документи, свързани
с разследването на убийството. Зрителят може да избере както гледната
точка към случая, така и документите, които да прочете, за да се запознае
по-добре с разследването.
Използването на приложение в допълнение към излъчваните в стрийминг платформата епизоди дава още една възможност за тълкуване на
понятието „интерактивност“. Въпреки че зрителят не избира „пътека“ през
лабиринта на действието, гледната точка към историята изменя начина,
по който възприема сериалът. Възможността да преглежда документи
от въображаемо разследване го прави и активен участник в действието,
като му дава възможност да съпреживява процеса.
Сериалът, излъчен през 2018 г., представя гледната точка на режисьора
Стивън Содербърг. Гледан през приложението, сериалът дава на зрителите възможност да изберат герой, на когото да се доверят. Историята
в епизодите е разказана последователно през различните гледни точки.
При появата на сериала създателите му обясниха, че в една от двете му
версии за гледане финалът е по-ясно обоснован21.
Тук отново става дума за разклонена драматургия, защото зрителите,
които гледат сериала през мобилното приложение, имат възможност
да избират между различни варианти на сюжета, само че за разлика от
„Бандерснач“ тук изборите са предоставени под различна форма и са
свързани с това с каква част от информацията зрителят иска да се запознае
и чия гледна точка ще избере за своя. Вариантите за разклонения не се
изчерпват и са много повече от два. „Версията на приложението е много
повече свързана с лични гледни точки в историята. Всеки човек (герой)
ще ви отведе по различни пътеки. Те не са завършени пътеки. Играем
си с перспектива, но фактите са едни и същи“, казва в интервю сценаристът Ед Соломон22. Той уточнява, че мобилното приложение предлага
21 Strause, Jackie, The TV version of Steven Soderbergh's murder mystery ended its story
open for interpretation. Writer Ed Solomon answers the burning questions. Available at: https://
www.hollywoodreporter.com/live-feed/mosaic-finale-ending-hbo-miniseriesexplained-1079098
[аccessed 22.07.2019].
22 Strause, Jackie. “Mosaic” Writer Unpacks Open-Ended HBO Finale. Available at: https://
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различно изживяване, като според него, ако зрителят е „гледал“ сериала
през приложението, не е необходимо да гледа и епизодите по HBO. Ако
е гледал сериала в традиционния екранен вариант, със сигурност ще иска
да види и другите гледни точки през мобилното приложение.
Този форма на интерактивност на сериала може да бъде разглеждана
като отговор на поведението на потребителите, които използват повече
от един екран, докато гледат телевизия. Така сериалът може да бъде
преживян и през пряко взаимодействие между зрител и екран, и чрез
мобилното приложение. Това е един от интересните опити съвременният
сериал да мигрира на други екрани в други форми.
Заключение
„Нетфликс“ и HBO са предприели два различни подхода към създаването на интерактивна телевизия, така че да ангажират вниманието на
зрителите си. Интерактивните сериали с разклонена драматургия, които
предлагат на потребителите възможност да въздействат върху развитието
на сюжета или върху гледната точка, са различен подход към драматургията, който дава още една посока за развитие на телевизията. Развитието
в тази посока обаче изисква и технологични промени, свързани с начина,
по който се създава телевизионното произведение – мобилни приложения
или специални дигитални инструменти, които подпомагат гледането и
създаването на интерактивни телевизионни продукти.
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APPROACHES TO CREATING A CONTEMPORARY TV
SERIES: INTERACTIVITY AND BRANCHING
NARRATIVE
Zlatina D. Valchanova
Summary: The paper is focused on the trends approach to creating modern
television series and the approaches in communication between them and the
audience. It describes different models to impose a type of interactivity in the
communication between the viewer and the TV product mediated by digital
technologies. The audience has a possibility, created by the Internet and online
streaming platforms to watch the desired product anytime and anywhere. This
change requires a different approach in creating a television series that can offer
more active participation of the viewer. The interactive screen of mobile phones
and computer devices and the use of a branching structure (branching narrative)
in the development of the plot are also important to the transformations on focus
in this paper.
Keywords: television, interactive TV series, streaming platforms, branching
narrative, interactivity
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КОМУНИСТИЧЕСКАТА ВЛАСТ И БЪЛГАРСКАТА
ДРАМАТУРГИЯ (ВЛАСТОВИ МЕХАНИЗМИ ЗА
МОДЕЛИРАНЕ НА ТЕКСТА ЗА ТЕАТЪР
ПО ВРЕМЕТО НА СОЦИАЛИЗМА)
Румяна Николова1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: Един от основните приоритети на културната политика на комунистическата власт в сферата на театъра е изграждането на „новата“ българска драма. Текстът разглежда основните дейности, свързани с „грижите“
за новата българска драматургия.
Тя става постоянна тема на дискусии и публикации. Организират се конкурси,
възлагат се задачи за написване на текстове на определени автори, задават се
теми. Освен това Комитетът за наука, изкуство и култура, чрез процедурите
на създаденото през 1948 г. Репертоарно бюро, проследява развитието на
новите български текстове. Те биват рецензирани, в повечето случаи връщани
за преработка с конкретни указания, обсъждани и т.н. Веднъж постигнали
одобрение, Комитетът се грижи и за сценичния живот на новите текстове,
като свързва авторите им с театри и възлага тяхното поставяне.
Ключови думи: театър от времето на комунизма, българска драматургия,
репертоарна политика

Тази тема има много общо поне с две други теми, които ме вълнуват.
Първата е свързана с възможните пътища на текста за театър до сцената,
а втората – с възможностите на една авторитарна власт да манипулира
и моделира изкуствата за политически и идеологически употреби.
Изграждането на „новата“ българска драма е сред основните приоритети в културната политика на комунистическата власт. В началото
на периода вниманието към нея не е толкова концентрирано и е част
от общото съсредоточаване върху репертоара и театъра като цяло. По1 Asst. Prof. PhD Rumyana Nikolova works at the Department of Theatre Studies, Institute of Art
Studies, BAS. For her book Actor’s Training in the Twentieth Century she received the Ikarus 2008
Award of the Union of Bulgarian Actors in the theatre criticism category. She is a visiting lecturer
at NATFA, where she teaches Preparing and Developing a Stage Project, History of Russian
Theatre, Actor’s Training in the Twentieth Century. She is President of the Guild of Theatre
Critics and Playwrights and a member of the Managing Committee of the Union of Bulgarian
Actors; member of the editorial board of Homo Ludens j. Е-mail: rumiana.nikolov@gmail.com
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степенно властта все повече акцентира върху съвременната българска
драматургия, за която полага множество „грижи“, и ѝ отрежда задължителното водещо място в репертоара на българските театри. Предварителната ми нагласа е, че полаганите „изключителни грижи“ за текста
за театър са мотивирани от политически цели, а изходният ми въпрос е
дали въпреки това могат да се открият „добри практики“?
Изискванията към съвременната драматургия в периода на комунизма
съм описвала в други текстове2. Тук идеята ми е да представя основните
механизми и технологията за „отглеждане“ на новата българска драма,
което за комунистическия период е синоним на регулирането ѝ с цел
идеологическа употреба.
Основната грижа за репертоара на театрите, респективно за българските текстове, е поверена на създаденото през 1948 г. Репертоарно бюро
към Комитета за наука, изкуство и култура (КНИК). То осъществява
всички дейности, свързани с организиране и регулиране на репертоара
и съответно с новата българска драматургия. Сред основните му дейности са: да преглежда и дава мнение за всички постъпили български
драматургични текстове, като посочва качествата и слабостите им; да
подпомага авторите им; да дава мнение или да възлага теми за написване
на текстове и да свързва авторите с театри, режисьори или артисти за
сътрудничество и по-нататъшна обработка на представени „надеждни“
сред тях; да организира конференции и обсъждания на даден текст с
писатели, артисти, режисьори и критици; да предлага за командировка
известни писатели в театрите за запознаване със сценичните изисквания; да съдейства за създаване на условия на писателите за спокойна
творческа работа в трудови обекти, стопанства и други, за събиране на
материали и проучвания във връзка с написване на текстове3.
Бюрото бързо се развива като най-важната организация по отношение
на репертоарните решения за целия български театър и все по-гръмко артикулира мисията „да подпомага укрепването и развитието на
българската драма“ чрез „близко участие в създаването на пиесите“4.
На практика тази мисия се реализира чрез цялостно проследяване на
развитието на новите български текстове. Те биват рецензирани, в повечето случаи връщани за преработка с конкретни указания, обсъждани
и т.н. Веднъж постигнали одобрение, Комитетът за наука, изкуство и
култура чрез структурата си Репертоарно бюро се грижи и за сценичния
живот на новите текстове, като свързва авторите им с театри и възлага
2 Nikolova, Rumyana. В преследване на „идеала“, или модел на българската драматургия
в периода 1944–1956 година [V presledvane na “ideala”, ili model na balgarskata dramaturgiya
v perioda 1944–1956 godina]. – Homo Ludens, № 18, 2015, 242–255.
3 ЦДА, ф. 143, опис 2, а.е. 298, л. 134–135 [TsDA, F. 143, оp. 2, a.e. 298, l. 134–135].
4 ЦДА, ф. 143, опис 2, а.е. 298, л. 134–135...
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тяхното поставяне. Процедурата по одобряване на пиесите, която често
предполага по няколко редакции и рецензии, отнема стандартно около
една година.
Как реагират творческите състави на театрите на тази „грижа“?
В доклад за състоянието на Народния театър от 1949 г. се заявява, че
целта, с която се изгражда репертоарът, е „съдействието за създаването,
развитието и усъвършенстването на новата българска драма“5. Описват
се големите трудности във връзка с конкретната работа около две нови
български пиеси („Обещание пред правителството“ от А. Гуляшки и „7ми А клас“ от Н. Икономов): „И двете пиеси се посрещат от режисьорите
скептично, подхвърлят се по техен адрес подигравателни изрази… и по
такъв начин сред Художествения съвет се създава неверие в нашите сили.
Малко по-другояче стои въпросът с пиесата „505“ от Лозан Стрелков,
върху която работи охотно главният режисьор и която по всяка вероятност ще може да се играе през предстоящия сезон“6. Като причини
за затруднената работа с най-новите български пиеси се посочват две
основни: максималистичните изисквания на режисьорите към текстовете,
което води до отлагане на поставянето им и до отблъскване на авторите
от съвместна работа; и фактът, че режисьорите полагат големи усилия и
влагат труд за развитието на текстовете, а „добрите“ хонорари получават
авторите. Тъй като колаборацията между автор и режисьор е разпозната
като добра практика, която дава резултати, се отправя препоръка да се
укрепва този метод, като се осигуряват повече условия за съвместна
работа, и да се изплащат „справедливи“ възнаграждения на режисьора,
който работи с определен автор.
Надали можем да се съмняваме, че проверката на един текст през
неговата сценична реализация е добра практика. Обяснението за реакцията на режисьорите от Народния театър извън несправедливостта,
свързана със заплащането, се съдържа в предварителния подбор на
текстовете, които се препоръчват за поставяне. Описаната процедура
на Репертоарното бюро отсява идеологически правилните текстове, а
допълнителната административна намеса в тях компрометира още повече крайния резултат.
Паралелно с конкретната работа по новосъздавани текстове съвременната българска драма става постоянна тема на дискусии и публикации.
Организират се конкурси, възлагат се задачи за написване на текстове
на определени автори, задават се теми. Всички тези дейности, разбира
се, са контролирани и насочвани от културната администрация. Комитетът за наука, изкуство и култура изисква от театрите покриването на
5 ЦДА, ф. 143, оп. 2, а.е. 342, л. 27–37 [TsDA, F. 143, оp. 2, a.e. 342, l. 27–37].
6 ЦДА, ф. 143, оп. 2, а.е. 342, л. 27–37...
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определени норми при формирането на репертоара, в това число и брой
реализирани нови български текстове. Например за сезон 1952/53 г. се
изискват най-малко три български пиеси в репертоара на всеки театър.
Една от устойчивите практики на Репертоарното бюро, стартирала
през 1949 г., е изготвянето на теми за написване на пиеси7. В определени
случаи се канят конкретни автори, а в други поканата е отворена към
по-широк кръг драматурзи, които приемат да работят по една от зададените теми. След месец те представят „идейна скица“ със заявка за сюжета
и развитието му, която се разглежда от Репертоарното бюро съвместно
с представители на Съюза на българските писатели и главния режисьор
на Народния театър. Одобрените скици се възлагат за изпълнение.
Архивите на Репертоарното бюро съдържат множество рецензии,
много малко от които са положителни. Авторите, колкото и да се стараят,
трудно покриват изискванията, свързани с това събитията и фактите да
се представят във „вярната“ светлина и въз основа на зададените теми
да се изгражда „реалистичен“, художествен, вълнуващ разказ с ясни
идеологически послания и убедителни образи.
Подобни процедури са дълги и нелеки дори за най-поставяните автори, които се опитват да спазват наложените рамки. Например пиесата
„Любов“ на Орлин Василев претърпява няколко редакции, провокирани
от отрицателни рецензии и забележки на Репертоарното бюро. В Централния държавен архив се откриват четири рецензии на втората преработка на текста, в които се дават множество препоръки. Не се приема
пиесата като преработена, а само като подобрена, което отново я поставя
в изходна позиция по отношение на процедурите. Един от рецензентите
се обявява категорично против включването на пиесата в репертоара на
театрите, защото освен конкретните забележки обобщението е, че „при
едно по-подробно анализиране на пиесата, ще се установи, че това е
съчинена, изкуствено построена, лишена от правдоподобност история,
която съвсем не е нужна на нашия зрител, който отива на театър, за
да почерпи сили за своята производствена и обществено-политическа
дейност“8. Много забележки относно типичността на централния образ,
както и спрямо изобразяването на останалите персонажи има и друг
рецензент, който също прави заключението, че пиесата е още сурова,
„за да бъде пусната в работа“9. Подобни са обобщенията и в другите две
7 По-подробно за темите на драматургията по времето на комунизма: Nikolova, Rumyana.
Темите в драматургията на социалистическия реализъм [Temite v dramaturgiyata na
sotsialisticheskiya realizam]. In: Art Readings, 2018. Sofia, 2019, 301–310.
8 Kranzov, Georgi. Рецензия [Retsenzia]. ЦДА, ф. 143, оп. 8, а.е. 202, л. 41 [TsDA, F. 143, op.
8, a.e. 202, l. 41].
9 Velichkov, Mihail. Рецензия [Retsenzia]. ЦДА, ф. 143, оп. 8, а.е. 204, л. 131 [TsDA, F. 143,
op. 8, a.e. 204, l. 131]
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рецензии10. Не можем да реконструираме докрай пътя на тази пиеса до
сцената, но можем да допуснем колко продължителен е той, след като
при втората си преработка получава най-малко четири отрицателни
рецензии със заключение за следваща редакция. И това е историята на
пиеса от един от най-поставяните автори през този период, която със
сигурност е стигнала до сцената.
Усложнените процедури по рецензиране и одобряване на текстовете,
съчетани с изкуствено наложените стандарти за теми, герои, сюжети и
т.н., водят не до очаквания възход на съвременната българска драма, а до
факта, че през сезон 1955/56 няма нито една нова оригинална българска
пиеса в репертоара на театрите. За това положение Камен Зидаров обвинява именно описаните процедури на Репертоарното бюро, използвайки
остри думи, за да ги опише: „Процедура досадна, процедура страшна,
процедура унизителна и убийствена, от която резултатите са налице“11.
В редицата от усилия за развитие на новата българска драматургия
се вписва проведеният през юни – юли 1952 година Първи преглед на
съвременната българска драма. Прегледите се превръщат в механизъм за регулиране процесите в новата българска драма чрез избора на
спектаклите, които да участват в тях, обсъжданията им по време на
самите прегледи, както и отзивите след тях. След приключването му
в списание „Театър“ е публикуван материал „Изводи на Комитета за
наука, изкуство и култура, Съюза на българските писатели и Съюза на
артистите и театралните служители от Първия преглед на съвременната
българска драма“12. Причините за недостатъците се откриват на първо
място в откъснатостта на писателите от живота, в недостатъчното му
изучаване, в „непознаването, благодарение на слабата марксистко-ленинска подготовка, на законите на неговото развитие, закономерностите
в преходните етапи на това развитие“13. Като друга причина е изтъкнато
неправилното и формално сътрудничество между драматурзите и театрите при създаването на новата българска драма.
За преодоляване на слабостите са набелязани мерки, които гравитират около вече познатите посоки: засилване на творческата помощ на
писателите драматурзи от страна на театрите, създаване на литературни
10 ЦДА, ф. 143, оп. 8, а.е. 204, л. 287 [TsDA, F. 143, op. 8, a.e. 204, l. 287].
11 Zidarov, Kamen. За съвременната българска драма и театър [Za savremennata balgarska
drama i teatar]. – Театър [Teatar], 1955, № 8, 3–14.
12 Изводи на Комитета за наука, изкуство и култура, Съюза на българските писатели и
Съюза на артистите и театралните служители от Първия преглед на съвременната българска
драма [Izvodi na Komiteta za nauka, izkustvo i kultura, Sayuza na balgarskite pisateli i Sayuza
na artistite i teatralnite sluzhiteli ot Parviya pregled na savremennata balgarska drama]. – Театър
[Teatar], 1953, № 3–4, 4–8.
13 Изводи на Комитета за наука, изкуство и култура...
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бюра към театрите, които да оказват помощ на авторите; организиране
периодично на дискусии и обсъждания по въпроси, свързани с развитието
на българската драма, както и на публични обсъждания на конкретни
пиеси и постановки; организиране на курсове за млади драматурзи и др.
Ситуацията в цялото общество, респективно в културата и изкуствата,
се променя след 1956 г. Най-устойчивата представа за тези години е като
период на „размразяване“. Истината е, че политиката на властта след
Априлския пленум е променлива, проявяваща се в непрекъснато редуващи се периоди на отпускане и затягане на рамката. Наистина в театъра
се появяват нови явления и посоки, които са немислими за предходния
период. Паралелно с това, когато управляващите преценят, че е премината границата на допустимост, санкционират тези явления и творци
с различни механизми на цензурния си апарат, който функционира без
ясно разписани правила и забрани.
Продължава практиката, доминираща модела от предишния период,
текстът за театър да е най-сериозно проследяван. В много случаи той
е санкциониран в напреднал стадий от неговата сценична реализация.
Обобщаващ мотив за неодобрение на властта към даден текст е отстъплението на авторите от задължителния класово-партиен подход с всичките
му измерения. Много често под ударите на цензурата попадат и автори,
които до този момент са толерирани от властта. Това е така, защото много
от тях истински вярват, че е дошло време за преосмисляне на грешките
от култовските времена, и се доверяват на сигналите на властта, че са
разрешени по-свободни дискусии и обсъждане на проблемите от предходните години в разговори и в художествени факти.
Такъв е случаят с пиесата на Орлин Василев „Заровеното слънце“,
поставена от Леон Даниел в Бургаския театър (1959). Текстовете на
същия автор („Любов“, „Щастие“) са с много сценични реализации до
този момент. Но с пиесата си „Заровеното слънце“ попада под ударите
на партийната критика заради изобразяването на действителността без
задължителната (уж отхвърлената след Априлския пленум) лакировка
и показването на персонажи-комунисти като еснафи, интересуващи се
единствено от личната изгода; заради невярното отразяване на действителността без оптимизъм и вяра в комунистическото бъдеще, което
води до безперспективност – едно от основните обвинения към много
художествени факти, защото светлото комунистическо бъдеще трябва
да е оптимистичната перспектива на социалистическото изкуство.
Вярата в десталинизацията и свободата на словото води до появата и
последвалата властова санкция на още много пиеси като тези на Стефан
Цанев „Истинският Ивайло“, написана през 1962 г., „Бунтът на статуите“
(1967), „Процесът срещу богомилите“ (1969); Константин Илиев „Мъка
по цветовете“ (1961), „През октомври без теб“ (1968) и „Цар Шушумига“
(1968); Емил Манов с пиесата си „Грешката на Авел“ (1963). В различни
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текстове и анализи се посочват като несъобразени с класово-партийния
критерий текстовете „Ние сме на 25“ на Недялко Йорданов (1969), „Суматоха“ на Йордан Радичков (1967), „Да се провреш под дъгата“ (1965)
и „Атентат“ (1968) на Георги Марков, „Двоен креват за Адам и Ева“ на
Никола Русев (1968) и др.
Паралелно с новите явления в драматургията през този период и до
края на комунистическия режим продължават да са актуални описаните
механизми за контрол или „грижа“ за новите български текстове (публични обсъждания, поръчкови рецензии, театрални прегледи и др.), но
към тях се прибавят и други, като например указанията на партийния и
държавен глава Тодор Живков, отправени към творците пред различни
форуми, речи, статии и др. Те отключват формирания през годините
рефлекс за автоцензура у голяма част от творците.
Сред механизмите за обгрижване на новата българска драма през
епохата на комунистическия режим бихме могли да открием добри практики (като например опита за проверка на текстовете през сценичната им
реализация, насърчаването на работата на драматурзите с режисьорите),
но те са компрометирани от основната цел, която обслужват – регулиране
на творческите процеси с цел идеологическа употреба и пригодност.
Именно по тази причина, довела до тотална подмяна на теми, герои,
конфликти и т.н., тези практики не постигат целта за развитие за българската драматургия. А пробивите в нормативната естетика са въпреки тях.
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COMMUNIST POWER AND BULGARIAN DRAMATURGY
(POWER MECHANISMS FOR MODELLING PLAY TEXTS
UNDER SOCIALISM)
Rumyana Nikolova
Summary: The development of the new Bulgarian playwriting is one of the main
priorities of the cultural policy of the communist power in the field of theater. The
text analyzes the main activities related to this “nurture” of the new Bulgarian
dramaturgy. It became a constant topic of discussions and publications. The communist government organized playwriting competitions and also commissioned
texts to the authors and defined themes. The Committee for Science, Arts and
Culture through the procedures of the Repertory Bureau established in 1948, supervised the development of the new Bulgarian texts. They were being reviewed,
discussed and in most cases returned for editing with specific instructions etc.
Once being approved, the Committee also took care of the stage life of the new
texts by connecting their authors to the theaters and commissioning their stagings.
Keywords: theater during communism, Bulgarian playwriting, repertory policy
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МОТИВИ • МОДЕЛИ • ЕСКИЗИ

ИДИЛИИТЕ НА ПЕТКО Ю. ТОДОРОВ КАТО
ЕСКИЗИ КЪМ НЕГОВАТА ДРАМАТУРГИЯ
Ромео Попилиев1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Резюме: Ще разгледам най-общо идилиите на писателя и драматурга Петко
Ю. Тодоров – в повечето случаи тези текстове представляват къси разкази –
като мост към неговите драми. Тези предимно къси разкази, с техните теми,
мотиви, проблеми и функционални зависимости са материалът, от който в
крайна сметка се изграждат сюжетите и на драмите му. Така или иначе, поне
като будно днешно наследство, тъкмо драматургията се налага като най-забележителната част от творчеството на П. Ю. Тодоров. Но все така остава
актуален и интересен въпросът за нейния особен драматизъм. Като зададено
настроение и предначертание той присъства и в идилиите на автора, и затова
започвам тъкмо от тях, макар че са писани паралелно с драмите; от техния
стил, идеи, космология. Разсъждавайки върху тях, ще се срещнем с идеите
на Ницше и дори на Буда.
Ключови думи: несретник, мост, вътре-светът, вън-светът, усилие, непривързаност, страдание

Първата идилия на Петко Ю. Тодоров, „Певец”, е от 1899 г. В нея той
започва преориентация от своите социалдемократически възгледи към
модерната философия на индивидуализма. Още тук се набелязва фигурата
на несретника: винаги сам сред природата и обществото. И тук, както в
повечето от идилиите, разказът не е хронологичен, редят се описания на
природни картини: обикновено балкански – „почернели върхове, завили
мъгливите си чалми“, реката се вие като „змия“2 и т.н. Повечето картини
са мрачни и тъжни. (Но именно тъгата трябва да захрани радостта. Накратко: годеницата на овчаря Стоян, Райка, се жени за друг, но постепенно
от тъжното си настроение той преминава към песен и изпада в някаква
1 Romeo Popiliev is Professor, Dr Habil., DSc, Head of the Department of Theatre Studies,
Institute of Art Studies, BAS. He works in the field of theory and history of theatre, He published
books as follows: The Comic and the Life of Bulgarian Comedy in the Interwar Period, Sofia, 2001;
Theatrical Critique in the Two Critical Decades, Sofia, 2003; The Dramas by Yordan Radichkov
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наслада. По принцип певецът при Тодоров, тъй като весели другите, винаги е сам и несретник.) Природата остава някак отчуждена от човека:
нито близка, нито загадъчна, нито красива, нито страшна – така е и в
„Несретник“, въпреки сезонните си смени. Тя е безразлична и това е едно
модерно настроение. В повечето идилии дори да е описана като красива,
стои някак встрани от човека. Сякаш този човек, който постоянно се
отделя от света, се е отделил и от нея. Други синоними на несретника,
явяващи се в разказите, са нехайник (116) и нехранимайка. Несретникът е
напуснал своите, оставен от годеница, любима, жена и челяд. Пътуващ
като същия керванджия Бойко от едноименния разказ. „Не може се той
преви под ниска стряха: сутрин да излиза от къщи, вечер да се прибира
с жена си; да орат, да жънат и свят да въдят“; „като мравка да пъпли по
света“3. „Живот ли е то вън-света, никой да те не познава и ти никого да
не знаеш“, го убеждават пък другите. Светът сякаш е онова вътре в затвореното близко пространство; в селото и в подобните на него села, а не
онова, ширналото се вън от тях. Родното е светът. Несретникът обаче не
може да се задържи вътре-света, тегли го онова вън. То е космосът като
пространство и време, обитаван и от митологични фигури като змея и
самодивата, които стоят на границата между света и космоса, но накрая
биват прогонени от света (в драмите „Змейова сватба“, „Самодива“, в
идилията „Змейно“), или от митични герои като Одисей и Касандра – също
неразбрани самотници. Така Одисей иска да се завърне в родината си не
заради нея, роднините си и своята носталгия, а за да докаже себе си. Неразбран остава и Исус Христос (от идилията „В сянката на Назарянина“),
който иска от последователите си не да го следват сляпо, а да го осмислят,
развиват и продължават чрез себе си, защото „човек всичко върши самичък и само за себе си“4. Цар Симеон от едноименната идилия също се
чувства абсолютно изолиран и прекратява обсадата на Константинопол,
след като осъзнава ниския битов хоризонт и намерения на войниците си.
Мрачният майстор на бъчви от „Невяста Боряна“ предпочита да прекарва времето си също вън от света на роднините и близките в хаотичното
пространство на кръчмата. От своя страна самодивата също обича да
стои на прозореца на къщата; на самата граница между „вътре“ и „вън“.
Вътре-светът е осветеното пространство – домашното огнище, къщата,
селото, а вън-светът – хаосът, който обаче привлича човека-несретник
като един свободен елемент, откъснал се от границите на вътре-света.
Митологичните фигури като змея и самодивата са амбивалентни и гранични: смърт и разруха, но и ново пораждане; при всички случаи обаче
намиращи се отвъд добро и зло.
3 Todorov. Събрани произведения. Том 1, 123, 124.
4 Todorov. Събрани произведения. Том 1, 272.
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Самата човешка несрета, тази невъзможност за среща както вътре в
себе си, вътре с другите, така и вън с другите, е представена в идилията
„Орисници“. Както пише авторът: „човекът само едно не може: да излезе
вън от себе си. Пържи се в кожата си. Вън винаги е вътре и вътре винаги е
вън“. Самото себе си е ад, освен другите. Но несретата не е само човешко,
а изобщо природно, космическо състояние. Дъбът и лозата, брястът и тополата, кукувицата са някои от тези природни знаци на несретничеството.
Дори денят е несретник (в идилията „Дрямка“5) Излязъл от нощта, Денят
трябва да бърза, за да се прибере отново в нея. Само на обед той може да
си разреши кратка дрямка. За средновековния човек, а дори през Ренесанса
и класицизма денят е градивното време, докато нощта е време на страх,
изпитания и съмнения. През Романтизма разбирането за нощта се преобръща до извор на познанието, на същинската неподозирана светлина, а
денят се превръща в делничен, сив и скучен. Незабележим, но неотменим.
В модерната епоха денят като че ли е поставен под съмнение; преследвач
и преследван едновременно, той е онова себе си, което ни гнети и от което
искаме да избягаме, и тъй като не можем да сторим това по друг начин,
ние бягаме през него; гонени, но неуспяващи да го и да се достигнем.
Във всеки случай не толкова бягаме през него, за да стигнем до нощта,
която също не е вече сигурното убежище на истината и интуицията, а за
да тръгнем отново през несретата на следващия ден.
Несретникът при П. Тодоров е тази междинна фаза между вътре-ивън-света; между родното и космополитното, и това, разбира се, е пътят
към свръхчовека. Несретничеството е още лутането към истината и към
крайната цел. Това е пътят, по който и срещите са мимолетни и бързи. Несретничеството е самата човешка орисия, тъй като човекът според Ницше
е нещо, което трябва да бъде превъзмогнато; „въже, опнато между звяра и
свръхчовека – въже над пропаст“6. Човекът е несигурна преходност и обикновено краят на въжето; този тънък мост е и най-трудното за преодоляване
място. Според Кант човекът трябва да бъде цел, а не средство. За Ницше
човекът, който е само мост, няма как да не бъде средство. Несретникът е
самият човек, люлеещ се на моста, но тъй като бавно и упорито върви към
неговия край, не може и не бива да се спре за среща (за срета) с някого
от средата му. Средата и сретата ще го разколебаят в движението му по
пътя. И колкото по-близо е до края на моста, толкова по-трудно става за
човека. „Колкото по-горен разред е нещо, толкова по-рядко излиза сполучливо“7. Така с връщането например към змея, едно праживотно, могат
да се поправят неизбежните грешки, които по-горният човешки разред в
5 Todorov. Събрани произведения. Том 1, 71.
6 Nietzsche, Friedrich. Тъй рече Заратустра [Tay reche Zaratustra]. Sofia, 1990, 30.
7 Nietzsche. Тъй рече Заратустра, 301.
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еволюционното си движение е натрупал. Понякога изглежда, че Ницше стои
близо до Дарвин, но друг път – не съвсем. Еволюцията се лута, тя е трудна
и уморителна. Тогава защо да не се отиде към инволюция; да се започне
отначало и по възможност вече по-бързо и усилно; да се завие по-рязко.
„За да не липсва на свръхчовека неговият дракон – свръхдраконът...“8 Но,
уви, в настоящия свят на „дребосъците“ всичко се е смалило. „Навред
виждам ниски порти!“, казва с тъга Заратустра9. Такъв малък и схлупен
е и родният свят на несретника на П. Ю. Тодоров, мъчещ се някак да се
измъкне от него. Този несигурен път на човешкото несретничество е път,
който не може да се назове; да го наречем с китайския термин дао, и вече
се досещаме, че ще трябва да обърнем малко поглед на Изток и по-скоро
към будизма, но отново чрез Фридрих Ницше, основния философски
гуру на ранния модернизъм, а вероятно и по-късно. Ницше се запознава
с учението на Буда някъде през 70-те – 80-те години на XIX век, когато
то по-широко прониква сред европейските интелектуалци. Около 1889 г.,
малко преди нервния си срив, той пише „Антихрист. Проклятие на християнството“10, в която книга, издадена няколко години по-късно, рязко осъжда
християнството, но не точно самия Христос, който всъщност се явявал
единственият християнин, а неговите последователи, защото са приели
страната на всичко слабо, ниско и уродливо. По-късно пък злокобният
монах Лутер спрял започналото духовно и животворно раздвижване през
Ренесанса. При Петко Тодоров също се появява отчетливото съмнение в
традицията и ценностите на християнството: в пиесата „Зидари“ малката,
схлупена църквица, която едва успяват да издигнат, се превръща в гроб
както за единението, така и за индивида, и любовта, а подобен мотив се
явява в идилията „Над черкова“ и другаде. Според Ницше християнското състрадание само разнасяло заразата на страданието и парализирало
живота като съ-страдание, а страданието е всъщност нормалното състояние на човека, с което той трябва сам да се справи. Тъкмо страданието
способства за самоопределение и получаване на власт над самия себе
си, за укрепването на волята към власт; то е жизнеутвърждаващо, докато
нашият християнски Бог е умрял тъкмо поради състраданието към хората,
както е посочено в „Тъй рече Заратустра“. За Ницше будизмът – който
всъщност не е религия, защото при него няма Бог, няма и възкресение, –
е много по-хладен, правдив и обективен от християнството. Истината и
вярата в истината са две съвсем различни неща. Будизмът провъзгласява
вече не „борбата с греха“, а „борбата със страданието“; не трябва чрез
страданието да се достигне Бог, истината, а да премахнем самото стра8 Nietzsche. Тъй рече Заратустра, 159.
9 Nietzsche. Тъй рече Заратустра, 180.
10 Nietzsche, Friedrich. Антихрист [Antichrist]. Pleven, 1991.
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дание вътре в нас чрез унищожаване на желанието, но не чрез молитви,
аскетизъм и принуди, а чрез постигането на мир в себе си. Все пак за
Ницше и будизмът не може да бъде крайно спасение, а остава само един
по-чист вариант на нихилизма от християнството, защото според него
също отрича живота и затова той въвежда мита за Дионис, или „вечното
завръщане“, т.е. от една страна, е налице повторението и смъртта, но от
друга, се издига уникалността на субекта с неговата борба и желание. С
мита за Дионис той отива чак към гръцката архаика, защото гръцката
класика и античност със Сократ и Платон представлявали вече път към
цивилизационния упадък, завършващ с християнството.
Така Ницше въвежда и основния си термин „воля за власт“. А волята е
желание, т.е. тъкмо онова, което според будизма трябва да бъде унищожено,
за да се премахне страданието. Но Западът не може да се примири тъкмо
със затихването на желанието. В описанието на склонностите или заложбите в будизма (санкхара) са обединени неща, които на Запад се приемат
като опозиции: глупост и интелигентност, ненаситност и задоволеност,
страх и привързаност, срам и безсрамие, омраза и любов, съмнение и
вяра. Всичко това в будизма се явява едно и също11. При Ницше основната
християнска опозиция „добро и зло“ също става несъстоятелна, така е и
в творчеството на П. Тодоров. И все пак при Ницше опозицията „добро
и зло“ се замества с друга, а именно с тази на „силата и слабостта“. Но в
случая тези съставки не могат да бъдат постоянни психофизични величини, твърде променливи са и няма твърда граница между тях. Вероятно
усилието (вирия) в будизма е онова, което дава качеството постоянство,
и то подпомага всички останали способности и склонности. П. Ю. Тодоров също не е автор, описващ бурните движения от сила към слабост, а
по-скоро усилието. Например в идилията „Несретник“ с керванджията
и неговите биволи, които бавно, но упорито и сигурно следват своя път.
И тъй като силата на волята и желанието в модерността нараства, опозициите като омраза и любов, срам и безсрамие, страх и привързаност
започват вътрешно да се бунтуват и сблъскват. След като Бог умира обаче,
човекът, а също и душата му не преминава другаде, и индивидът остава
само силов център на живота за дадения момент; той не може да получи
своето твърдо „себе си“. И все пак само в самотата си можеш да станеш
безсмъртен, както казва Одисей в идилията „Пленникът на Калипсо“: „да
бъдеш безсмъртен в свойта самота, на всичко отвисоко да гледаш – и на
всяко щастие дори“12.
За разлика от Аугуст Стриндберг, който в по-късния период от своя
живот се увлича по индуизма и будизма, нямам сведения Петко Тодоров
11 Davis, T. W. Rhys. Животът и учението на Буда [Zhivotat i uchenieto na Buda]. Sofia, 1991, 60–61.
12 Todorov. Събрани произведения. Том 1, 89.
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сериозно да се е занимавал с тези проблеми. Първата обширна студия,
запознала българския читател с будизма – „Буда и будизмът“ – е написана
от Михаил Арнаудов и е публикувана в няколко книжки на сп. „Мисъл“ от
1903 г. През 1909 г. Яворов пише известното си стихотворение „Нирвана“,
посветено на Боян Пенев. (Нирвана е състоянието, в което индивидът не
притежава повече желание и така е постигнал щастието; състояние на
не-битие и на не-небитие; на нещо, намиращо се „отвъд“ както на „тук“,
така и на „отвъд“. Интересно е при Яворов обаче тъкмо това зачудване
пред състоянието на нирвана? Дали може то изобщо да бъде постигнато от
западния човек?) И така, откъде-накъде в творчеството на П. Ю. Тодоров
се забелязват тъкмо източни, будистки мотиви и идеи? Да бъдеш сам е
именно такава източна, будистка позиция и всеки трябва да устои в нея
без помощ отстрани или отгоре. „Аз-ът е господарят на Аз-а. Кой друг би
могъл да бъде негов господар?“, пише в Дхаммапада, сборника с ранните
слова на Буда13. Но за да стане Аз-ът господар на Аз-а, той трябва и някак
да се отчужди от себе си. В противен случай ще се пържи в кожата си и
както споменахме, вън винаги ще е вътре и вътре винаги вън. Героите на
П. Тодоров все още страдат и страданието ги мъчи, но те вече са поели
неговия индивидуален път без обвинения и упования. Буда казва: „Нека
никой не се привързва към нищо… Привързаността ражда мъка. Привързаността ражда страх. Този, който е освободен от привързаността, не
познава нито мъка, нито страх“14. Привързаността води до мъка, страх,
любов, алчност и пр. афекти на страданието. Опитите на героите на Тодоров да се привържат към нещо и някого винаги претърпяват крах и така
накрая избират пътя на самотата. Затова отнасям непривързаността като
основен термин за разбирането на Тодоров. Проблемът за пърженето в
собствената кожа е развит и във финалните думи на Дъщерята на Индра
от „Игра-сън“ на Аугуст Стриндберг: „Сега изпитвам аз на цялото ви
битие страданието – така било да си човешко същество! Дори това, което
ти не тачиш, да ти липсва, да се разкайваш, без да си грешил… Да искаш
да си идеш, а все още да оставаш…“15 Тоест – отново виждаме все тази
разкъсаност между „вън“ и „вътре“.
В крайна сметка какво се получава? Не знам доколко съзнателно и
целенасочено Петко Ю. Тодоров достига до някои от идеите и настроенията на будизма, но поради особените си психофизически нагласи и
своята присъща, природна кротост, той възприема пътя на страданието,
без да може да го подплати с ницшеанската воля за власт. И може би това
13 Дхаммапада. Словата на Буда [Dhammapada. Slovata na Buda]. Sofia, 1991, 40.
14 Дхаммапада. Словата на Буда, 49.
15 Strindberg, August. Избрани произведения в два тома. Том 2. Пиеси [Izbrani proizvedeniya
v dva toma. Vol. 2. Piesi]. Sofia, 2003, 277.
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е по-интересно, защото остава като един особен български и балкански
мост между Буда и Ницше…
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PETKO Y. TODOROV’S IDYLLS AS PREPARATORY
SKETCHES FOR HIS DRAMAS
Romeo Popiliev
Summary: The article presents a very general overview of the Idylls of the prose
writer and dramatist Petko Y. Todorov, viewing these works as a literary bridge
to his dramas. By their themes, motifs, problems and functions relations, these
primarily short tales served as material out of which he would subsequently build
the plots of his dramas. In terms of a still living legacy, the dramas of Todorov are
the most remarkable part of his literary work. A topic of continuing interest today
is the specific dramatic quality of these plays. In terms of mood and project, this
quality is also present in the Idylls. That is the reason why we start from them,
from their style, ideas, cosmology (even though they were written in parallel with
his plays). In examining them, we will encounter ideas borrowed from Nietzsche
and even from Buddha.
Keywords: loner, bridge, in-world, out-world, effort, disattachment, suffering
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ РЕАЛИЗЪМ В
СЦЕНОГРАФИЯТА. РАЗЧУПВАНЕТО НА МОДЕЛА
Албена Тагарева1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: Статията има за цел да представи някои от ключовите фактори,
оказали влияние и стимулирали промените в сценографската практика. Налагането на социалистическия реализъм е процес, свързан с подражателство, копиране и прилагане на съветски модел, който остава на театралната сцена като
единствения възможен в продължение на шест-седем години. Разширяването
на догматичните рамки започва на сцената на Народния театър, но се развива
като т.нар. условна сценография на театралните сцени в страната. Основа
за настъпването на тези процеси e преди всичко променената политическа
ситуация след смъртта на Сталин и проведеният през 1956 г. Априлски пленум, гостуването на съветската трупа „Моссовет“, навлизането в театралната
практика на млади режисьори и сценографи, разширената театрална мрежа.
Ключови думи: сценография, социалистически реализъм, размразяване,
условност в сценографията, Народен театър

Налагането на социалистическия реализъм в българската сценографска
практика е процес, свързан с подражателство, копиране и прилагане на
съветски модел, който в продължение на шест-седем години остава на
театралната сцена като единствения възможен. И макар това време (от края
на Втората световна война до средата на 50-те години) да е сравнително
кратко, погледнато от по-широка перспектива, то оказва изключително
силно и трайно влияние в изкуството и в частност в сценографската
практика. Именно през тези години Народният театър се утвърждава като
символ и олицетворение на догматичния социалистически реализъм и се
превръща в модел за подражание на останалите театри.
След смъртта на Сталин през 1953 г. в страната постепенно започва да
се носи духът на разведряването и поетапно да се отключват процесите на
ревизия на досегашните канони, затормозявали развитието на изкуството.
Въпреки че всеобщият ентусиазъм за отърсване от закостенелите норми
лавинообразно завладява голяма част от хората на изкуството, в театъра
1 Albena Tagareva is an Asst. Prof. at the Department of Theatre Studies, Institute of Art Studies,
BAS, Research areas: scenography, history of theatre. As a young researcher, she participated in
several conferences with papers from her PhD thesis on The Set Design at the National Theatre
from 1944 until 1968. E-mail: albena.tagareva@gmail.com
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резултатът от тази вълна започва да се усеща по-силно след Априлския
пленум. Преди да бъдат произнесени речите обаче, театралите стават
свидетели на значително събитие, което поставя важни въпроси за разбирането на социалистическия реализъм в българската практика. Това
е гостуването на трупата на съветския театър „Моссовет“. През 1953 г.
трупата, чийто художествен ръководител е режисьорът Юрий Завадски,
осъществява мащабно турне в България, което трае повече от месец. Те
представят пред българската публика шест постановки и „множество
концерти на живото слово“2. Събитието е впечатляващо по мащаба си,
тъй като съветските гости не представят своята продукция само в столицата, а пътуват из страната, участват в професионални разговори и дори
изнасят представления във фабрики. Театралната естетика, в която работи
трупата, е социалистически реализъм. Единствената възможна естетика
и в българската театрална действителност. Въпреки това гостите оставят
усещане у българските си колеги и критици за голямо различие между двете
практики. Тези различия провокират сериозен професионален дебат. За
първи път от 1948 г. на страниците на официални печатни издания се чуват
гласове на критика към начина, по който единственият метод се прилага
у нас. В годините на догматичния соцреализъм критиката е насочена към
артистите (режисьори, актьори, драматурзи) и тяхната невъзможност да
създадат „истински реалистична творба, вярно отразяваща действителността“ според зададените социалистически рамки, а не към продукта на
техните усилия, който всъщност е крайно схематизиран, благодарение на
безкритичното и шаблонно прилагане на метода.
Гостуването на „Моссовет“ извежда на преден план питането защо
рамките на реализма се разбират толкова ограничено у нас и принуждават изкуството да използва шаблони, когато дори в Съветския съюз
съществуват стилови различия. Гочо Гочев изразява несъгласието си (прикрито под учудване) с наложената форма на социалистическия реализъм
и неговото изключително ограничено прилагане, като дава за пример
театрите в Съветския съюз, които също използват метода, но въпреки
това успяват да запазят индивидуалния си почерк. Нещо, което българският театър изключва категорично към този момент. „Именно поради
това, че методът на социалистическия реализъм е основен творчески
метод за живота на съветския театър, ние сме свидетели как повечето
съветски театри имат свой собствен облик, свой собствен стил. […] У
нас, за съжаление, повечето театри си приличат като две капки вода. Дори
в работата на Софийския народен театър […] не се чувства творческа
дързост в търсене на ярка художествена форма…“3
2 Gochev, Gocho. Паметно гостуване [Pametno gostuvane]. – Театър [Teatar], 1953, № 10–11, 2.
3 Gochev. Паметно гостуване, 4.
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Повече от година след заминаването на трупата продължават да се
правят анализи и изводи за състоянието на българския театър. През 1954
г. Министерството на културата излиза с конкретни мерки за подобряване работата на театрите. Отправени са обстойни препоръки, включващи актьорското изпълнение и поведение, управлението на театрите,
популяризацията и т.н. По отношение на подобряването на сценичното
оформление, както и техническото реализиране на спектаклите също са
взети мерки. Част от тях гласят: „… да се проведе летен квалификационен
курс за театърмайсторите, осветителите, инспициентите, художниците и
техните помощници“4, също така утвърдените художници са задължени
да сътрудничат и да консултират гостуващите в столицата театри. Този
императивен маниер на спускане на заповеди и даване на указания от
най-високо ниво е символ за прякото вмешателство на властта в ежедневната работа на театрите и най-вече на Народния театър. От друга
страна обаче, вече е отворено пространство за дебат относно наложения
консерватизъм и схематизъм, който се продуцира в театъра и който напълно е обезличил творческите индивидуалности.
Поставя се и въпросът за ролята на сценографията като същностен
елемент в цялостното решение за постановката. Министерството на
културата посочва този факт като слабост на българските постановки.
„…външното оформление на спектаклите не всякога се явява едно от
средствата за разкриване на режисьорския замисъл и на идейното съдържание“5. В продължение на повече от пет години на сценографските
проекти се гледа като на обстановката, в която се случва действието, а
не като на елемент, който смислово участва в режисьорската концепция.
Един от първите опити в театъра за разчупване на строгите рамки на
социалистическия реализъм е спектакълът на Кръстьо Мирски и Иван
Пенков „Дон Карлос“, поставен през 1955 г. в Народния театър. На фона
на обичайната до този момент продукция на театъра спектакълът на
Мирски и Пенков се определя като „знак за започнала промяна“6, а Вера
Динова-Русева поставя „Дон Карлос“ като граница, деляща догматичния
социалистически реализъм и времето на „размразяването“. „Спектакълът
представлява преломен момент и граница между два коренно различни
етапа в развитието на българската сценография. Изобразителното реше4 Nikolova, Rumyana. Модел на функциониране на българския театър в периода 1944–1956
г. Планов проект, ИИИзк към БАН [Model na funktsionirane na balgarskiya teatar v perioda
1944–1956. Planov proekt, Institut za izsledvane na izkustvata – BAN]. Sofia, 2015, 148.
5 Изводи на Министерството на културата от гостуването на Театъра на Моссовета [Izvodi na Ministerstvoto na kulturata ot gostuvaneto na Teatara na Mossoveta.]. – Театър [Teatar],
1954, No. 6, 43.
6 Stefanov, Vasil, V. Decheva, Kr. Tosheva, R. Popiliev. 100 години Народен театър [100
godini Naroden teatar]. Sofia, 2004, 228.
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ние на „Дон Карлос“ беше между първите сигнали за онова разведряване
в нашето изкуство, което се чувстваше в атмосферата в дните преди
Априлския пленум“7.
Разчупването на догматичния метод на работа по отношение на
образа на спектаклите обаче се случва по различен начин в Народния
театър и в останалите театри в София и страната. Въпреки декларираните нови посоки и възможност за разширяване на тесните граници на
реализма продукциите на Народния театър до голяма степен отстояват
доскорошната консервативна естетика. До такава степен, че на практика още в началото на 60-те години се формират две отделни посоки на
реализма въпреки задължителността все още на единния метод. Това са
психологически, стъпващ на идеите на Станиславски, послужили като
основа за илюстративно-наподобителната практика на социалистическия
реализъм, и условен театър, основан най-вече върху идеите на Брехт.
Първият се запазва дълго на сцената на Народния театър, а проявите на
втория започват силно да се открояват в края на 50-те години най-вече
в театрите в страната. Въпреки че в същността си тези практики (особено във визията на постановката) коренно се различават, в контекста
на комунистическата държава критиците и практиците намират общото
между тях и ги поставят под знака на реализма, като основната им теза
е, че и двата стила носят в себе си реалистичното начало.
Един от силните и активни поддръжници на идеята, че двата метода
могат да съществуват едновременно и да си взаимодействат и в същото
време да останат в полето на реализма, е Леон Даниел. Той защитава позицията, че елементите на Брехтовия театър не противоречат на
реалистичната линия, а са само още едно средство за постигането му.
Утвърждаването на условността на сцената е проведено от младото поколение режисьори и сценографи, към което се причислява и Даниел.
И въпреки че на сцената на Народния театър могат да бъдат откроени
постановки, чиято визия е изцяло изградена върху принципите на условността, те остават второстепенни по отношение на утвърждаването
на тази естетическа линия в българската театрална практика.
Средата на 50-те години се явява граница както за режисурата, така
и за сценографията. Това е времето, в което завършва първият випуск
на откритата през 1949 г. специалност „Сценография“ в Художествената
академия. Младите сценографи са разпределени в театрите в страната:
Русе, Варна, Бургас, Сливен и др. Това са Михаил Михайлов, Асен
Митев, Георги Ножаров, Асен Стойчев, Георги Иванов, Младен Младенов и много др. Там те намират съмишленици в лицето на също така
7 Dinova-Ruseva, Vera. История на българската сценография [Istoriya na balgarskata
stsenografiya]. Sofia, 1975, 296.
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младите режисьори, дипломирали се в първите режисьорски випуски.
Това са преди всичко емблемите на този период: Вили Цанков, Леон
Даниел, Методи Андонов, Юлия Огнянова8. В раздвижената атмосфера
след смъртта на Сталин те започват да защитават правото си на собствен
почерк в театъра. А елементите, които все по-често след 1956 г. намират
място в решенията на сценографите, са: опростените и изчистени от
украса образи; барабанни площадки; черните завеси, които ограничават
и разделят пространството; семпли мебели, които маркират обстановка;
фрагментарното осветление, части от архитектурни елементи, стълби и
различни наклони на сценичния под; ярки цветови комбинации; дървени
и метални конструкции и площадки; появява се дори деформацията; завесата все по-често започва да отсъства от спектакъла. Една тенденция
започва да се налага все по-силно на сцената, а именно непрекъснатостта на сценичното действие, което до голяма степен е подпомогнато и
от „олекотяването“ на декора и изчистването му от подробностите на
илюстрацията, а промените в сценичната среда са деликатно вплетени
в драматургията на представлението. Така например с едно завъртане
на кръга се дава знак за настъпила промяна.
Любопитен е фактът, че за разлика от младите режисьори, сценографите са допуснати до сцената на Народния театър още в началото на
60-те години, това са: Асен Стойчев, Георги Иванов, Младен Младенов,
Асен Митев. Докато първата постановка на Вили Цанков на тази сцена
например е едва през 1980 г.
Допускането, че социалистическият реализъм може да разшири границите си и да позволи различни стилове, които могат да бъдат определени
по някакви причини като реалистични, прониква на сцената на Народния
театър преди всичко през сценографията, и то в някои спектакли, но
не се налага като естетическа концепция за театъра. Истинското либерализиране на театралната практика се случва извън тази институция,
която за дълго време остава пазител на канона. Въпреки това в Народния
театър също се наблюдават интересни процеси на размразяване, които
са съпроводени от ярки сценографски решения. Това става възможно,
от една страна, благодарение на промяната в политическата обстановка,
но също така и с натрупването на редица фактори като: разширената и
разширяваща се театрална мрежа; систематичното навлизане в практиката на млади режисьори, актьори и сценографи, които „захранват“
театрите в провинцията; формирането на нова драматургична вълна.
Събирането на всички тези обстоятелства поражда силни енергии, които
8 Виж повече: Nikolova, Kameliya. Режисьорски стилове в театъра в България след Втората световна война (1944–2018). Планов проект към сектор „Театър“, ИИИзк при БАН
[Rezhisyorski stilove v teatara v Balgariya sled Vtorata svetovna voyna (1944–2018). Planov
proekt, Institut za izsledvane na izkustvata – BAN]. Sofia, 2019.
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биват внимателно насочвани, канализирани и използвани от партията за
реформирането на скованото от догмите на социалистическия реализъм
изкуство.
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SOCIALIST REALISM IN SET DESIGN.
DIVERSIFYING THE MODEL
Albena Tagareva
Summary: This article seeks to highlight some of the key factors of influencing
a change in the set design in Bulgarian theatre. The imposition of Socialist Realism was a process involving imitation, copying and applying the Soviet model
as the only one put in place for six or seven years in Bulgarian theatre practice.
Breaking through the dogmatic framework began at the National Theatre, but
developed as the so-called conditional scenography across the theatres in the
country. This change was propelled first and foremost by Stalin’s death and the
Plenary Meeting of the Bulgarian Communist Party held in April 1956, along with
the Soviet Mossoviet Theatre’s first tour of Bulgaria, by the young generation of
set designers and directors and the expansion of the theatre network.
Keywords: scenography, Socialist Realism, conditionality in set design, the
‘thaw’ period, National Theatre
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МОТИВИ • МОДЕЛИ • ЕСКИЗИ

НЯКОИ ОТ ПОДХОДИТЕ В ПРОСТРАНСТВЕНАТА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕЖИСЬОРСКАТА РАБОТА НА
СТОЯН КАМБАРЕВ И ЕЛЕНА ЦИКОВА В ТАНДЕМ
СЪС СЦЕНОГРАФИТЕ ВИОЛЕТА РАДКОВА И
КРАСИМИР ВЪЛКАНОВ
Петър Денчев1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: Докладът разглежда някои от експериментите на режисьорите
Стоян Камбарев и Елена Цикова в партньорство със сценографите Виолета
Радкова и Красимир Вълканов, за да проследи част от промените в мисленето
за театралното като независим естетически обект в българската театрална
практика. Предмет на изследването са две представления, създадени на
границата на 80-те и 90-те години на ХХ в. в Русенския театър.
Ключови думи: пространство, сценично оформление, естетика на пространството, сценография, режисура

Обект на изследване в този доклад са два спектакъла от самия край
на 80-те години на ХХ в., реализирани на сцената на Русенския театър
от режисьорите Стоян Камбарев и Елена Цикова в тандем със сценографите Виолета Радкова и Красимир Вълканов. Тези спектакли се намират
на границата между 80-те и 90-те години на миналия век и могат да ни
послужат за жалон, който да ни даде гледна точка за натрупания опит в
тези два тандема, но и да ни даде перспектива към интуициите, които ще
се развият през следващото десетилетие. Заглавията на тези спектакли са
„Музика от Шатровец“ (сезон 1988/1989) – реж. Стоян Камбарев и сцен.
Виолета Радкова и „Суматоха“ (сезон 1988/1989), реж. Елена Цикова и
сцен. Красимир Вълканов. Вниманието ни пада върху тези два сценични
факта, които обединяват в тандем усилията на режисьор и сценограф
повече от веднъж в тяхната практика и имат изявено отношение към
пространството като структурен елемент от организацията на спектакъла.
1 Petar Denchev studied Drama Theatre Directing (2010), and Dramatics (2017) at NATFA. A
PhD student at the Department of Theatre Studies, Institute of Art Studies, BAS. Research areas:
use and functioning of theatre space. He has staged plays by Edward Albee, Jordi Galceran,
Sarah Ruhl, Shakespeare, Molière, presented at various festivals and events in Serbia, Romania,
Kosovo and Montenegro. E-mail: peterdentchev@gmail.com
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Периодът в края на 80-те години в българския театър се характеризира с това, че съдържа в себе си онези творчески нагласи, които като
потенция тепърва ще се разгърнат през следващото десетилетие. Тези
движения ще се превърнат в реални процеси през 90-те години, когато
ще се очертаят ясно промените в сценичния език на българския театър –
преодоляването на ограниченията на нормативната естетика, изпробването
на пропуснати творчески практики от европейския контекст и т.н. Поради
тези причини е интересно да видим как са експонирани идеите за пространството в тези два спектакъла, които се намират на самата граница
на политическите и обществените промени в България. Заедно с това е
важно да имаме предвид, че тези две театрални представления се вписват
в перспективата на развитието на режисьорите Камбарев и Цикова – те
се превръщат във вече водещи фигури през 90-те години благодарение
на натрупванията от своите по-ранни творчески инвенции. Важно е да
отбележим, че когато говорим за пространството, нямаме предвид само
„пространствената организация“ като – сценографията, мизансцена и други
характеристики от този порядък. В този случай обект на нашия интерес
е да разберем философията на пространството и подходите за неговото
осмисляне като творческо предизвикателство – как театралният спектакъл се вписва в плоскостта на визуалното не само като знак, в сферата
на архитектурното като обем, но и как дава основание пространството
да се мисли като собствена естетическа категория (макар и това да е все
още хипотетично твърдение).
Срещата на тези тандеми в Русенския театър е важна, защото тя извежда този театър на едно от водещите творчески места в страната. Това
съвсем не означава, че този театър е заемал маргинална позиция до този
момент – напротив, той има своите върхове и плавно развитие и през
миналите периоди. Но съвсем бегъл пример за извеждането в челните
места е, че и двата спектакъла са показани на Националния преглед на
българската драма и театър през 1989 г., където получават много висока
оценка. Въпреки това не можем да твърдим обаче, че оформянето на
тандемите – сценограф и режисьор между Камбарев и Радкова, Цикова
и Вълканов, се осъществява според някаква преднамерена осъзнатост,
дори си струва да допуснем, по думите на театроведа Крум Гергицов, че
тяхната среща „по силата на съдбата“ в Русенския театър е плод на случайност (единствено Цикова и Вълканов са неизменен тандем). Самият
Гергицов, свидетел на това време, твърди, че става дума за наситена
атмосфера на пренос на театрални идеи и енергии.
Постановъчната практика на двамата режисьори – Камбарев и Цикова, има своите естетически основания в различни влияния и преноси от
европейската театрална практика, но е безспорно, че през годините на
работа те изграждат собствени индивидуални автентични режисьорски
стилове. Работата на Стоян Камбарев е силно свързана с търсенията на
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психологическия театър (завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1983 г.
в класа на доц. Димитрина Гюрова) и най-вече в опознаването на неговите
гранични възможности – той тръгва от търсенето на автентичния живот
на персонажа през литературния текст, за да стигне до мощни обобщения
в актьорското присъствие. Отношението на Камбарев към пространството
е свързано с търсенето (и намирането) на необичайни гледни точки, които
да предлагат на зрителя нестандартен ъгъл на наблюдение на действието,
което оформя и различни рецептивни перспективи (интимна, епическа,
движенческа); в изграждането на действието търси закономерности отвъд
познатата сценична логика, която обслужва фабулата, а разполага сюжета,
действието и взаимоотношенията в координати, сякаш това е система за
изследване на процеси и събития2. Тези свои възгледи осъществява чрез
пространствената организация на спектакъла, но и в търсенето на нови
форми на общуване между зрителя и спектакъла. Трябва да се отбележи,
че през годините Камбарев работи в тандем с различни художници, с които
осъществява трайно партньорство, а в конкретния случай – работата му
с Виолета Радкова е един първите устойчиви дълготрайни периоди на
работа в тандем.
Работата на Елена Цикова3 още с първите си постановки (в театрите
в Плевен, Враца и Сливен) се отличава със собствен автентичен стил, а
в тандем със сценографа Красимир Вълканов изгражда изключително
пластични пространствени решения. Постановъчната ѝ работа клони
често към гротескното, към абсурдното и естетиката на постабсурдисткия
театър. Това личи и в избора на заглавия, включващ широка палитра – от
Йордан Радичков до белгийския драматург и хроникьор Мишел дьо Гелдерод, през испанския абсурдист Фернандо Арабал. Определящото за
естетиката при работата на тандема Цикова – Вълканов4 са възгледи на
художника за театралното пространството – като територия за полагане на
знаци, своеобразни импулси от образи, които да въздействат на зрителя.
Определящ за тези идеи е периодът на специализацията му при полския
сценограф, режисьор и визуален артист Йозеф Шайна – един от първите
експериментатори във визуалния театър (или „пластичния театър“), който
2 „Става дума за оркестрация на наблюдаваните състояния по принципа: несъпоставими по важност неща спокойно могат да се случват и едновременно. Нещата никога
не се случват откъснато от всичко останало, а протичат полифонично, без нито едно
от тях да е сигурно, че е главно. Кое е главното, решава диригентът. Тоест режисьорът.
Това е справедливо – той е разрушил причинно-следствените връзки и само той може да
подреди така създадения хаос, иначе енергията му ще го унищожи – и него, и актьорите,
а за жалост и публиката.“ – Анкета на Камелия Николова във в. „Култура“, 24.3.1995 г.,
публикувана в Pramatarova, Mayya, Vandov, Nikola. Стоян Камбарев – Огледала [Stoyan
Kambarev – Ogledala]. Sofia, 2000.
3 Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ при проф. Христо Христов през 1973 г.
4 Завършва ВИИИ „Николай Павлович“ при проф. Асен Стойчев през 1974 г.
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си служи с усложнено сценично пространство, подчертана знакова образност, асоциативност на произтичащото действие.
Работата и на двамата режисьори съвсем естествено има своите естетически различия, но съдържа в себе си сходни търсения, макар и с
различни подходи към овладяването на пространството като естетически
субект. Своите възгледи за пространството Камбарев започва след своето
завръщане от Москва, където е общувал и станал свидетел на спектакли
на Анатолий Василиев. Камбарев споделя своите търсения и с актьорите, с
които работи, а също и своето желание за създаване на своеобразна „преднамерена реалност“. За пространството в спектакъла „Музика от Шатровец“
театроведът Крум Гергицов и сценографката Виолета Радкова говорят не
само в качеството на неговата изобразителна, триизмерна същност, но и
с материалността му, опитвайки се да обяснят документалния ефект на
работата. Ето какво споделя К. Гергицов за пространството: „Персонажите бяха сред суровостта, здравината и твърдостта на една материална
среда, стояща внушителна с най-българския материал – дървото, което
се налагаше във всички площадки от местата на действието на селото –
кръчмата, улицата, дома и т.н. Това беше едно плътно, населено пространство, което внушаваше здравината, консервативността на бита на героите,
,,който накрая се взривяваше“5. В своя обзор от Регионалния преглед на
българската драма и театър в гр. Толбухин през 1989 г., публикуван в сп.
„Театър“, Станчо Герджиков отбелязва значителната роля на сценографията
на Виолета Радкова – подчертавайки „игровия потенциал“ и „живописната
стойност“. Ето как синтезира той наблюденията си от спектакъла: „Търсенията на Камбарев непрекъснато го задържат в зоната на риска. Сякаш по
правило на сцената почти винаги се извършват успоредни действия. От
една страна, това създава плътно усещане за среща с автентичния поток
на живота. Но от друга гледна точка зрителското възприемане често се
затруднява. В постановката на Камбарев зрителят получава възможност да
наблюдава персонажите предимно „отвън“ – като частици от неспирното
движение на потока на живота. […] Без колебание той отрежда приоритетна роля на действените изобразителни оръжия на театъра“6. Виолета
Радкова разкрива, че дървото е дало усещане за стара фотография в цвят
„сепия“, т.е. търсен е подход в материалността, която да изгради образа.
За вдъхновение ползват стара родова снимка, която намират в ателието на
сценографката. Благодарение на паралелната смяна на действието успяват
да организират така сценичното действие, че да наподобява киномонтаж7.
5 Интервю с театроведа Крум Гергицов, направено от автора на този текст специално за
изследването; 02.04.2019 г.
6 Gerdzhikov, Stancho. Национален преглед на българската драма и театър [Natsionalen
pregled na balgarskata drama i teatar]. – Театър [Teatar], 1989, No 8, 29.
7 Интервю със сценографката Виолета Радкова, направено от автора на този текст спе-
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Актьорът Косьо Станев разкрива, че подходът към търсенето на тези
нови подходи в работните си разговори с Камбарев започват да наричат
„нова вещественост“8. Той разказва интересен репетиционен експеримент,
свързан с пространството, в който режисьорът кара актьорите да говорят
съвсем тихо на голяма дистанция един от друг, принуджадавайки ги по
този начин да очертаят пространството като дифузно – т.е. една ситуация,
която противоречи на реалистичния подход, всъщност може да подчертава, че самото пространство може да бъде наситено с много по-висока
концентрация на общуване.
В „Суматоха“ от Радичков на Елена Цикова театроведът Крум Гергицов разказва, че пространството е решено заедно с художника Красимир
Вълканов по необикновен начин – той съдържа в себе си и конкретността
на физическото място и визуалното обобщение. Освен по текстови свидетелства и спомени можем да придобием представа за пространството
от някои запазени кадри9. Сцената представлява хълмисто пространство,
практически това е голям терен под наклон, който се издига от височина
почти четири метра от дъното на сцената и слиза до ниво около метър, като
е замислено без край. В завършен вид пространството е покрито с трева и
създава усещането за един монолитен образ, неделим от сюжетното развитие. Персонажите населяват тази среда през къртичини, които приличат
едновременно на гробове (но и на малки хралупи) и постепенно се включват
в действието. „На сцената е възпроизведен правоъгълен отрязък от привидно натурен зелен губер. Около него се издига бяла платнена ограда, върху
която са апликирани кабалистични знаци. Началото на представлението е
своеобразна декоративна пантомима на сценографа Красимир Вълканов.
Един след друг от зелената поляна се „отлепят“ чимове и се издигат във
висината на сцената. Откриват се процепи в губера, наподобяващи окопи.
В зейналите ями се появяват странни, облечени в бяло същества. Чуват
се звуци на току-що излюпили се пиленца. „Ембрионите“ се раздвижват.
[…] Решително по-голямата част от времетраенето на спектакъла (преди
и след суматохата) персонажите прекарват в тези си жизнени убежища,
постепенно ги обзавеждат, и от тях водят разговорите и препирните помежду си“10. Обзорът на спектакъла в сп. „Театър“ не пропуска да отбележи и
постигнатата символна стойност. Виждаме не по-малко ясно, както и при
Камбарев, че пространството е от съществено значение не само в своята
материална конкретност, но и в търсенето на автентичната изразителност.
циално за изследването; 01.04.2019 г.
8 Интервю с актьора Косьо Станев, направено от автора на този текст специално за
изследването; 24.03.2019 г.
9 Става дума за телевизионния филм „Зад кулисите“ – на РТВЦ – Русе.
10 Gerdzhikov, Stancho. Национален преглед на българската драма и театър, 30.
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Можем да видим как този едновременно символен подход всъщност
предлага и конкректност на пространството като местообитание. Текстът
на Станчо Герджиков в сп. „Театър“ изважда и още няколко качества на
представлението, които са свързани с пространството – извеждането на
драматургията на универсално ниво и това благодарение на визуалната
символика на белия цвят, която пък склонява да се търси и библейска
интерпретация.
В заключение можем да кажем, че търсенията в областта на сценичното
пространство на режисьорите Стоян Камбарев и Елена Цикова в тандем
със сценографите Виолета Радкова и Красимир Вълканов имат своите
сходства, макар и търсенията им да имат различен естетически произход
и разнообразни стратегии за постигане на внушението. Можем съвсем
ясно да откроим тези техни опити от самия край на 80-те години като знакови за бъдещите процеси, които ще настъпят през 90-те години. Затова
и вниманието ни се спря върху тези два спектакъла, които се явяват като
определен етап към последвалото развитие на тези режисьори и развитието
на идеите за театралното пространство в България като своеобразен естетически субект. Освен генералните характеристики, тези два спектакъла
до голяма степен могат да онагледят и подходите при пространствената
организация – търсенето на своеобразна графика на движението при
Камбарев, която граничи с реализма, но много повече се интересува от
перспективата на необичайната комуникация между зрителя и спектакъла;
изобретяването на конкретен, но и метафоричен образ на пространството
при Цикова/Вълканов, който, освен да подпомогне действената организация, да бъде своеобразен код/символ към философията на спектакъла.
Отгласи от тези техни търсения, можем по-късно да открием в следващите
им зрели работи като „Черна дупка“ от Горан Стефановски в ДТ „Стоян
Бъчваров“ – Варна, 1994 г. (реж. Стоян Камбарев), „Майката – Васа Железнова 1910“ по М. Горки в ДТ „Стоян Бъчваров“ – Варна, 1995 г. (реж. Стоян
Камбарев), „Три сестри“ по А. П. Чехов в Театър „София“, 1998 г. (реж.
Стоян Камбарев), „Училище за шутове“ от Мишел де Гелдерод в Театър
„София“, 1992 г. (реж. Елена Цикова), „Ескориал“ от Мишел де Гелдерод в
ДТ „Сава Огнянов“, 1990 г. (реж. Елена Цикова) и др. Тази концентрация
на заглавия през 90-те години, в които ясно може да се открои работата
с театралното пространството като значим релеф, говори, че интуициите
от края на 80-те са получили своя израз.
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APPROACHES TO SPATIAL ORGANISATION IN
PRODUCTIONS BY STOYAN KAMBAREV AND
ELENA TSIKOVA IN COLLABORATION WITH
SCENOGRAPHERS VIOLETA RADKOVA
AND KRASSIMIR VALKANOV
Petar Denchev
Summary: This paper reviews some of the experiments in the Bulgarian theatrical
practice of stage directors Stoyan Kambarev and Elena Tsikova in collaboration
with stage designers Violeta Radkova and Krassimir Valkanov, in order to trace
some of the changes in the thinking of theatre space as an independent aesthetic
subject. The study explores two productions at Ruse State Theatre of the turn
of the 1990s.
Keywords: space, stage design, aesthetics of space, scenography, directing
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ДОКУМЕНТАЛНИЯТ ФИЛМ-ПОРТРЕТ В ЕПОХАТА
НА КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
Тамара Пещерска-Йорданов1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: Стремглавото навлизане през последните десетилетия на новите
компютърни технологии в киноизкуството променя моделите на водене
на филмовия разказ във всички видове кино и провокира кинотворците да
използват тези нови технически възможности в качеството на нов изразен
език, който създава нов визуално повествователен модел на екрана, давайки
силен тласък за създаването на филми хибриди. Документалният филмпортрет, който си поставя за цел не само да пресъздаде на екрана външната
страна на индивида, като низ от биография и конгломерат от факти, а цели
да разкрие пред зрителя, дълбоките душевни преживявания на персонажа,
използва даровете на новите технологии, за да разкрие пред режисьорите
работещи върху създаването на документален филм-портрет различни
визуални хоризонти и наративни модели, които им помагат да навлязат в
други психологически нива на водене на филмовия разказ.
Ключови думи: филми, хибриди, наративни модели, ротоскопиране, психологическа травма, режисьорски похвати, зрител

Кинематографът като изобретение на човешкия прогрес още в самия си
зародиш е техническо постижение и сигурно с това киното се обрича да
бъде винаги в крак с новите технологии. Нужно е само да си припомним
как първият звуков филм дава начало на нова ера в киното през 1927 г.,
създавайки нова естетика, основана върху коренни изменения в модела
на написване на сценарий, заснемане и прожекция.
От техническа гледна точка цифровата технология е преобразуване на
изображение и звук в цифрови данни (последователност от 0 и 1), които
могат да се съхраняват, обработват и предават с помощта на компютри. От
творческа гледна точка тя създава нови изразни средства и нови модели на
1 Tamara Peshterska-Iordanov studied Film Directing at VGIK, Moscow. Presently, a PhD
student at the Department of Screen Arts, Institute of Art Studies, BAS. Her doctoral thesis deals
with directorial work on portrait documentaries. Research areas: directorial work in documentary filmmaking. Director/writer of documentaries such as Everything... Almost, Golden Rhyton
for Documentary Debut, 2015, Bulgarian Film Academy Award 2016 for Documentary Debut.
E-mail: tpeshterska@mail.bg
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филмова естетика. За първи път цифрова технология се използва в киното
от „Лукасфилм“ през 80-те години на ХХ век в Холивуд за създаване на
фантастични образи. Оттогава до днес технологиите непрекъснато се
усложняват, като в наши дни позволяват да се затвори творческо-технологичният процес от създаването до продажбата на филма изцяло в цифров
формат. Мащабите на звуковата и цифровата революция в киното са такива,
че може да се твърди, че те оказват върху киното еднакво силен ефект.
Киното е синтетично изкуство и тази негова даденост не се изчерпва
само с изначалната му природа, а закономерно води до синтез между видовете кино – игрално, документално и анимационно. През последните
десетилетия новите технологии навлизат активно във всички видове кино
и провокират всички участници в творческия процес да използват новите
технически възможности като нов изразен език, давайки силен тласък на
създаването на филми хибриди.
В анимационното и игрално кино новите технологии органично се
вплетоха в нов визуално-драматургичен модел на филмов разказ. Научнопопулярното кино, базирайки се на фактология, повече от десетилетие
също успешно създава хибриди, ползвайки даровете на съвременните
компютърни технологии, запознавайки публиката с далечни галактики,
цивилизации и същества, отдавна изчезнали от нашата планета. Такива
например са много от филмите на BBC и Discovery Channel. Има и режисьори, които осъществяват отдавнашни творчески планове, като Терънс
Малик, който през 2016 г. изкарва на IMAX екран научнопопулярния филм
„Пътуване на времето“ (2016), проект, замислен още през 70-те години
на ХХ век, но останал нереализиран до второто десетилетие на XXI век
поради липса на технология.
Документалният филм и по-конкретно портретът, който запознава зрителя с предварително проучени черти или моменти от живота на героите,
вече открито борави с компютърни технологии, използвайки игрални и
анимационни похвати, за да се оформи като хибрид. По своята същност
документалният портрет се стреми не само да пресъздаде външно индивида като биография и конгломерат от факти, а цели и да проникне във
вътрешния му свят, като разкрие най-съкровените му чувства – задача,
която е трудно осъществима чрез похватите на „чистата“ документалистика поради притеснението или страха на снимания, когато застане
пред камера. Новите технологии дават на документалиста възможност
да приложи нови визуални похвати, чрез които да проникне по-дълбоко
в емоционалния свят на персонажа. Те са причина да се появи „една от
най-значимите и коментирани тенденции в авторското кино“, определена
от Надежда Маринчевска като „документална анимация“2. Оказва се, че
2 Marinchevska, Nadezhda. Анимационните хибриди [Animatsionnite hibridi]. Sofia, 2015, 16.
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тези два вида кино, стоящи в диаметрална противоположност, не само
са съвместими, но и че това помага на режисьора да проникне с хирургическа прецизност в личността на героите. „В този смисъл поредицата
от филми, които се афишират и разпространяват като „документална
анимация“, навлизайки във вътрешния живот на човека, са по-скоро един
по-сложен хибрид – документално-„игрално“-анимационен. Поставям
думата „игрално“ в кавички, защото всъщност тук има не актьорска игра,
а е реализиран принципът на игралното кино със свободния му наратив по
отношение на човешката психология и най-вече по отношение на вмъкването на директни интроспекции. Именно интроспекцията няма как да
се документира. Сънят, видението, споменът не подлежат на директно
фиксиране с камера – те могат да бъдат субективно визуализирани“3.
Явяват ли се те достоверни характеристики, към които документалното
кино безспорно се стреми, е сложен въпрос. По повод на истината и
субективността много харесвам историята за англичанина Уолтър Лег,
разказана от Петя Александрова: „Лег започнал да прави записи на концерти на класическа музика, винаги му казвали, че записът неизменно
е по-лош от концерта на живо. И той също така неизменно питал: „За
кого?... Така е и с истината. За всеки тя е различна. И не винаги нейната
близост до очевидното я прави по-автентична“4.

1. „Райън“, 2004, Канада, реж. Крис Ландрет
Ryan, 2004, Canada, dir. Chris Landreth

3 Marinchevska. Анимационните хибриии, 44.
4 Alexandrova, Petia. Преходни истории за култура и комуникации [Prehodni istorii za
kultura i komunikatsii]. Sofia, 2015, 131.
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Излезлият през 2004 г. и получил награда „Оскар“ забележителен филм
на Крис Ландрет „Райън“ (“Ryan”) „бележи един качествено нов етап в
развитието на документалната и анимационна образност“5. Филмът, биографична история за канадския аниматор Райън Ларкин, прониква дълбоко
в психологията на героя. Визуалното решение представлява анимирана
3D визуализация на аватари, които пресъздават автентично интервю
на Ландрет с Ларкин. За този 14-минутен документален филм-портрет,
създаден за 18 месеца, режисьорът твърди, че търси „психологическия
реализъм“, а не фотореализъм, за да изгради образ на емоционалното
състояние на героя. Историята на Ларкин е история за провал, за дълбоки творчески и житейски рани, за бруталния свят, който смазва духа, за
мнимото, убийствено успокоение от кокаина и алкохола, за пътя, по който
Ларкин (номиниран за „Оскар“ през 60-те години на ХХ век) стига до
скитник по улиците на Монреал. Филмът е история за това как от мечтата да твориш образи стигаш до мечтата да имаш 10 долара. Аватарът
на Ларкин е представен буквално като разкъсан и разяден вследствие
на житейските разочарования и деградацията, като следствие от злоупотребата с алкохол и наркотици. Интересно решение е включването
във филма на интервюта с хора, значими за Ларкин. Когато аватарът му
контактува с тях, образът му на екрана частично се изпълва, придобивайки фрагменти от изгубената си цялост. Филмът използва няколко вида
анимация, ръчно рисувани вектори, ротоскопиране и 3D деформирани
аватари. Използваните във филма черно-бели фотографии от младостта
на героя контрастират с цветните изображения от настоящето и подсилват
у зрителя усещането за трансформация на героя.
„Може да се твърди, че анимираните документални филми имат
огромна власт. Анимираният образ впряга на пълен ресурс креативното въображение; в документалистиката това помага за пресъздаването
на дадена ситуация или събития, като често се използват гласовете на
реално съществуващи хора, които говорят за себе си. „Валс с Башир“ е
поразяващ пример, който ни дава богато и плътно чувство за това как
режисьорът Ари Фолман се е чувствал по време на касапницата, участвайки в инвазията на Израел в Ливан през 1982 г. Анимираните визии са
графична представа за агонията, изолацията и отчаянието, които той и
други са чувствали“6. Фолман пресъздава ужаса от преживените събития
не с документална достоверност, а търси достоверността в колективната
памет, която допълва всеки от участниците със собствения си спомен от
геноцида, в който са били въвлечени. Първоначално режисьорът заснема
документални интервюта с три камери DVCAM, след което от заснетия
5 Marinchevska. Aнимационните хибриди, 49.
6 Nichols, Bill. Introduction to Documentary. Indiana University Press, 2017, 83.
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материал създава сториборд, като отделя аудиопътеките. Едва на трети
етап създава анимацията заедно с екипа си. „Филмът представя чрез хибридно смесване на анимационно и документално кино авторефлексивен
процес на археология на индивидуалната памет“7. Може да се обобщи,
че „Валс с Башир“ (Waltz with Bashir, 2008) е документален филм-портрет на емоционалната памет на група хора, преживели травматично
събитие и пресъздаващи на екрана колективната си психологическа
травма. Режисьорът Ари Фолман съзнателно избягва ротоскопирането,
като в редица интервюта заявява, че това само би разсеяло публиката
от емоционалното послание на филма. Финалът на лентата се състои от
силно въздействащи документални кадри с ридаещи жени и показвани
в тишина кадри на избити хора.
Използвайки новите технологии, режисьорите създават хибриди между документално и анимационно кино с почти неограничени изразни
възможности. Тези хибриди носят дълбоко личностно послание и са
подходяща художествена форма за визуализиране на преживяното или
пък за разкриване на екрана на въображаемия свят на героя.

2. „Лияна“, 2017, САЩ, реж. Арън Коп и Аманда Коп
Liyana, 2017, USА, dir. Aaron Kopp and Amanda Kopp

Излезлият през 2017 „Лияна“ (Liyana) на режисьорите Аманда и Арън
Коп смесва документални и анимационни кадри. „Лияна“ е история за
7 Staykov, Alexander. Интерпретации на травматичността във филма на Ари Фолман „Валс
с Башир“ [Interpretatsii na travmatichnostta vav filma na Ari Folman “Wals With Bashir”]. – Art
Studies Quarterly, 2015, No. 1, 29.
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измислено момиче, родено от въображението на няколко деца сираци
от африканската държава Свазиленд. Децата, снимани във филма, са
преминали през много тежки травматични ситуации в реалния си живот,
преди да попаднат в защитено детско селище. Провокирани от учителя
си да създадат заедно история, те измислят приказка, в която преплитат
своите страхове, мечти, копнежи и реални житейски случки. Точно този
въображаем свят, който децата създават за измислената от тях Лияна,
оживява чрез анимация. Сцени от ежедневието на децата се представят
чрез документално-репортажно проследяване, докато те създават измислената си история. „Лияна“ рисува групов портрет на децата сираци и чрез
него успява да постави наболели проблеми от живота на африканската
страна – бедност, огромен брой заразени със СПИН, растящото число
на изоставени деца и т.н.

3. „Лияна“, 2017, САЩ, реж. Арън и Аманда Коп
Liyana, 2017, USА, dir. Aaron Kopp and Amanda Kopp

Компютърните технологии дават възможности не само за създаване
на документално анимационни хибриди, а и за нови визуални похвати
за интерпретация на действителността. Филмът „Пина“ (Pina, копродукция, 2011) на Вим Вендерс показва света през очите на героите, чрез
тяхната работа, чрез танца и не се занимава с житейски факти. Вендерс
е осъзнал, че 3D технологията променя не само начина, по който гледаме, но и начина, по който разказваме. Прониквайки в дълбочината на
пространството, 3D камерите правят картината пластична като самата
реалност, което дава на зрителите ново усещане за обем на телата и тяхното движение в пространството и моделира нов вид автентичност, при
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която зрителят е въвлечен във филмовата реалност и става част от нея.
Филмът „Стъпки в огъня“ (България, 2015) на Андрей Хадживасилев също
не е филм-портрет, но е първият български документален филм, заснет
с 3D технология – целта на режисьора е да въвлече зрителя в магията
на нестинарството. 3D технологията все още не се използва широко в
документалния портрет, но бележи истински бум в останалите видове
кино, създавайки у зрителя нови визуални усещания за съпреживяване.
Вендерс споделя: „Технологията сама по себе си е скучна. Тя става релевантна само ако позволява да се каже нещо, което не е можело да се
каже преди това“8.

4. „Те не ще остареят“, 2018, Великобритания и Нова Зеландия, реж. Питър Джаксън
They Shall Not Grow Old, 2018, Great Britain and New Zealand, dir. Peter Jackson

Документалният филм на режисьора Питър Джаксън „Те не ще остареят“ (They Shall Not Grow Old) използва новите технологии при работа
с киноархив, за да създаде картината на Първата световна война, но не
картина на бойните действия, а портрет на човешките чувства и съдби,
рисувайки емоционалния образ на изпратените на фронта войници.
Самият режисьор, който е посветил творбата си на своя дядо, споделя:
„За да се запомнят тези войници, 100 години по-късно се опитваме да
върнем човешкия фактор в тези кадри и те да спрат да бъдат черно-бяло клише. Тези мъже не са виждали света в черно-бяло, те са усещали
8 Schlagenwerth, Michaelа, Anke Westphal. Pina war unerbittlich. Available at: https://www.
fr.de/kultur/tv-kino/pina-unerbittlich-11437189.html [accessed 20.03.2019].
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цвета във всеки един пълноценен тон,
така че с цялата технология, с която
разполагаме, те заслужават да бъдат
върнати към цветния свят“9. Следвайки
тази цел, Джаксън започва да работи с
над 600 часа архивен материал, който
се състои от оригинални кадри на Първата световна война. При работата му
е било предизвикателство да се открие
подходящата скорост на прожектиране,
защото камерите на тогавашните военни
оператори са механични и всеки кадър
е зависел от скоростта, с която е била
въртяна ръчката на камерата. Новите
технологии позволяват при оцветяването
на кадрите да се обърне внимание на
всеки детайл, нещо, което доскоро не бе
възможно да се случи чисто технически.
5. „Те не ще остареят“, 2018,
Джаксън използва индивидуален подход
Великобритания и Нова Зеландия,
към всеки детайл, работейки го пласт
реж. Питър Джаксън
по пласт. Поради липсата на звуково
They Shall Not Grow Old, 2018, Great Britain and New Zealand, dir. Peter Jackson
кино по онова време режисьорът подлага под образите интервюта с ветерани,
взети през 60-те години на ХХ век, и наема хора, които, гледайки архива,
разшифроват по движението на устните автентичните диалози между
войниците, чиито гласове се пресъздават с дублаж. Възстановената аудио-визуална картина вдъхва на стария черно-бял материал нов живот
и от колективното се появяват индивидуалности. Джаксън изважда на
преден план преживяванията на индивида и така рисува груповия портрет
на воюващите. Режисьорът дава цвят и премахва каданса от черно-белия архив само в кадрите, в които войниците са вече на бойното поле,
като епизодите на заминаването и връщането от войната са решени с
използването на автентичен черно-бял архив. Филмът „Те не ще остареят“ е пример за възможностите, които дават на документалното кино
компютърните технологии.
Българските документални филми-портрети все още доста плахо
се възползват от възможностите, които предлагат новите технологии.
Най-често се работи с паралакс, който изважда героя от фона на снимката.
Тук могат да бъдат дадени примери с филмите „К22“ (реж. Александър
9 Jackson, Peter. How Lord of the Rings Director Brought Colour to WW1–BBC. Available at:
https://www.youtube.com/watch?v=_cSXfKSRKz4q [accessed 2.04.2019].
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6. „Цветанка“, 2012, България и Швеция, реж. Юлиян Табаков
Tzvetanka, 2012, Bulgaria and Sweden, dir. Youlian Tabakov

Крумов и Антон Богорисов, 2018) и филма „Татко снима мръсни филми“
(реж. Йордан Тодоров, 2011). И в двете ленти ефектът се използва от
режисьорите многократно с цел да се вдъхне „живот“ на разказа и да се
направи по-интимен контактът между протагониста и зрителя. В „Татко
снима мръсни филми“ режисьорът даже закачливо е внесъл детайл в
стара снимка, добавяйки предполагаемо действие – димяща цигара в
ръката на героя.
„Цветанка“ (реж. Юлиян Табаков, 2012) е поетичен, естетически издържан и откровен разказ за бабата на режисьора, който преминава през
превратностите на три политически режима, разказвайки „обикновена“
житейска история, като използва игрални възстановки, стоп моушън ефект
и компютърна анимация. Хибридните режисьорски подходи присъстват
особено силно в първата част на филма, в която се разказва за детството
на героинята. Филмът прониква в дълбоките пластове на личното, за да
изгради потока на отминалото време и да даде оценка на настоящето.
Органичният синтез на видовете кино – игрално, документално и
анимационно, – както твърди Теодора Дончева, е част от „едно и също
изкуство – киноизкуството“10 и „често пъти тази хибридност разкрива
интересни творчески търсения и авторови решения, и дава добри резултати“11. Няма как да не се съглася с нея, имайки предвид добрите хибридни
10 Doncheva, Theodora. Възстановките в документалното кино като белег на хибридността
в съвременния филмов език [Vazstanovkite v dokumentalnoto kino kato beleg na hibridnostta
v savremenniya filmov ezik]. In: Art Readings 2019. Patterns – Models – Designs, Sofia, 2020
(под печат)
11 Doncheva. Възстановките в документалното кино.
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филми. Съвременните технологии откриват различни визуални хоризонти
и предлагат нови наративни модели за режисьорите на документални
филми-портрети, като им помагат да навлизат в дълбоки психологически нива на водене на филмовия разказ. Може да се твърди, че някои от
пророчествата за развитието на киноизкуството на Александър Астрюк
са на път да бъдат осъществени с помощта на технологиите, които разширяват границите на разбиранията за документален филм-портрет и го
освобождават от определени стилистични и естетически тропи, присъщи
на класическото разбиране за документален филм. И ако документалният
филм-портрет прави зрителя съпричастен към съдбите на хората от екрана,
всички похвати, прийоми и преминавания на границите между видовете
кино са оправдани. Остава само творецът да избере модела, по който да
разкаже историята, а иначе, както каза Вим Вендерс: „Технологиите са
скучно нещо“.
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DOCUMENTARY FILM PORTRAYING
IN THE DIGITAL ERA
Tamara Peshterska-Iordanov
Summary: The strenuous infiltration of new computer technologies in the film
industry over the last few decades has changed the storytelling models for all kinds
of cinema and has provoked filmmakers to use these new technical possibilities
as a new language that creates a new visual-narrative screen models, giving a
strong boost to the creation of hybrid movies. The documentary portrait-film,
which aims not only to recreate on the screen the outside of the individual as a
string of biographies and a conglomerate of facts but aims to reveal the profound
mental experiences of the person, uses the gifts of new technologies, to expose
to directors, who work in the field of the film-portrait, various visual horizons
and narrative models.
Keywords: documentaries, hybrid movies, narrative models, rotoscoping, psychological trauma, directors’ techniques, viewer
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МОТИВИ • МОДЕЛИ • ЕСКИЗИ

ВЪЗСТАНОВКИТЕ В ДОКУМЕНТАЛНОТО КИНО
КАТО БЕЛЕГ НА ХИБРИДНОСТТА В СЪВРЕМЕННИЯ
ФИЛМОВ ЕЗИК
Теодора Дончева1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: Документалното и игралното кино са едно и също изкуство –
киноизкуство. Хибридността между двете части на това изкуство е съвсем
логична и разкрива възможности за интересни творчески търсения и авторови
решения, и често дава добри резултати. Игралните възстановки в документалното кино са един от похватите на хибридността в киното. Благодарение
на съвременните технологии, тяхната реализация е все по-лесна и макар че
хибридност винаги е съществувала, тя е категоричен белег на съвременното
кино. А необходимостта е наложена както поради липсата на архивен материали, така и поради желанието на авторите за по-артистичен изказ във
филми, обаче и поради очакванията на самите зрители.
Ключови думи: Хибрид, документално кино, епоха, възстановки, зрителска
рецепция, магията на киното, дигитализация.

„Всеки филм е документален – твърди Бил Никълс в своята книга „Въведение в документалното кино“ и продължава: – Дори и най-причудливата
измислица дава доказателства за културата, която я е произвела, и възпроизвежда подобие на хора, които са представени в него“2. Изцяло споделям
гледната точка на Никълс и смятам, че документалното и игралното кино
принадлежат към едно и също изкуство – киноизкуството. Поради тази
причина намирам за съвсем нормално това, че игралното използва похвати, характерни за документалното кино, и обратно, че документалното
кино използва похватите на игралното кино. Хибридността между тези
две области на екранното изкуство е съвсем логична. Както са логични
взаимоотношенията им с третия вид кино – анимационното. Най-често
тази хибридност провокира интересни творчески търсения и авторови
решения и дава добри резултати.
1 Dr Teodora Doncheva is an Asst. Prof. at the Institute of Art Studies, BAS. Research areas:
film studies, documentary, Bulgarian film. Author of the book The Discreet Charm of Advertising (2016). Lecturer at NBU. Awards: Kamen Todorov Award for Best Young Film Critic 2019
by the Film Critics’ Guild, Bulgarian Union of Filmmakers. E-mail: teddoncheva@gmail.com
2 Nichols, Bill. Introduction to Documentary. Indiana University Press, 2001, 1.
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Едно от най-явните проявления на кино хибридността е т.нар. възстановка. Именно тя е във фокуса на моето изследване и по-конкретно –
необходимостта от включване на възстановки в документалните филми,
зрителските очаквания и реализацията на възстановките в естетически план.
Открити още в зората на киното, днес, през XXI век, възстановките
изживяват истински разцвет. Напоследък почти няма исторически документален филм без такива игрални драматизации. По специализираните
телевизионни канали като „Хистори“ или „Нешънъл джеографик“ те са
основна част от разказа в документалния филм. Заедно с това възстановките съвсем не се практикуват само в историческото документално кино.
В България тази практика вече е трайно наложена. Това твърдение се подкрепя и от историческите филми, наградени на последните фестивали за
документално и анимационно „Златен ритон“ – например „Златен ритон“
2015 е за филма „Народен дом на терора“ (2015, реж. Стойчо Шишков), в
който този похват е широко използван.
Вероятно няма да е пресилено твърдението, че поне 80% от българските документални филми на историческа тема включват възстановки.
В някои от филмите възстановките са сполучливи, в други – по-скоро
са бутафорни, а в трети са откровено фиаско. Причините за това са
комплексни. Сред тях, конкретно за България, бих отбелязала (макар и
не като най-важна причина) традиционно по-ниските бюджети за документални филми, отколкото за игрални или анимационни филми. За
сравнение – максималният размер, който може да получи един пълнометражен документален филм от Националния филмов център, е 112 000 лв.,
а за игрален филм – около 1 000 000 лв. Дори с този бюджет от 1 000 000
лв. много малко са продуцентите и режисьорите, които биха се заели да
заснемат филм, разказващ събития от отминала епоха, защото това би
оскъпило реализацията на филма неимоверно. В този смисъл сцените,
направени за нуждите на документалния разказ, често са по-скоро маркирани, отколкото пълноценно възстановени, както това би се случило
в игрален филм. Това може да бъде обяснение за разликата между игралните сцени в документалните филми и самите игрални филми, но не
и оправдание за бутафорията и безидейността. Всъщност дали е вярно
твърдението, 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 кино магията: „Носителите на
епохата, детайлите като костюми, прически, декори, са знак със собствена логика, която постоянно заплашва да разруши разказа и диалога“3. В
документалното кино може би все пак тази заплаха е по-сериозна поради
3 Vidal, Belén. Figuring the Past. Amsterdam, 2012, 12.
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гореизброените причини и поради предварителната нагласа у зрителите,
че степента на достоверност е по-висока. И ако приемем, че ниският
бюджет за производство на документални филми наистина може да бъде
от значение за реализацията на възстановките, то той категорично не е
основна причина за тяхната бутафорност. Страхувам се, че творците лесно
могат да „паднат“ на хлъзгавата почва на възстановките и да се окажат
в неудобната позиция на Молиеровия г-н Журден4, който „напразно се
мъчи да овладее изисканите движения на дворцовите танци, но в резултат
публиката само се залива от смях. Всичките му скъпоплатени учители
не могат да компенсират липсващия аристократичен произход. Смешна
е самата претенция, че с пари можеш да купиш култура…“5 Толкова за
обвиненията към ниските бюджети. Тогава дали причината не е в това,
че режисьорите влагат по-малко старания в създаването на възстановки
в документалните филми, дали умишлено ги правят така, че да се различават от игралното кино, дали това е почерк на документалиста, характер
на документалното кино, или бутафорията е просто признак на некомпетентност на екипа? Вероятно всяко едно от изброените неща може да
бъде вярно и да превръща възстановките в бутафория. Дано натрупаният
опит от българската документалистика най-после окаже някакво по-облагородяващо въздействие върху естетическите критерии и възможността
на режисьорите да стъпят на по-високо ниво, защото възстановките в
документалните филми не само запълват празнините в документите
или отговарят на зрителски потребности, но са и част от авторския стил
и дават възможност за засилване на артистичността на произведението.
Те са необходимост, наложена не само от липсата на материал, но и от
зрителските очаквания. Смятам, че по-голямата част от публиката има
категорична нагласа да види инсценизация на разказа в документалния
филм. Фактът, че възстановките са специално разиграни пред камерата
от актьори, няма значение за зрителя. В задоволяването на тази зрителска
потребност се стига още по-далеч – понякога възстановките включват
несъществуващи в реалността, компютърно генерирани образи. Това също
няма разрушаващ магията на киното ефект върху аудиторията, стига да е
добре изпълнено. На практика за зрителите „липсата на реален референт
не пречи за възприемането на филма“6. Дори напротив – според мен тези,
макар и изкуствено генерирани образи помагат за по-адекватното възприемане на филма. Явно е, че зрителите много по-лесно вярват на очите
си, отколкото се замислят дали един образ е документален, автентичен,
4 Г-н Журден е герой от „Буржоата благородник“ (1660 г.) на Молиер.
5 Dichev, Ivaylo. Културата като дистанция [Culture as Distance]. Sofia, 2016, 25.
6 Marinchevska, Nadezhda. Невербалното поведение във виртуалните светове на киното
[Neverbalnoto povedenie vav virtualnite svetove na kinoto]. In: Изкуствоведски четения 2013
[Art Readings 2013]. Sofia 2015, 359.
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или е компютърно генериран. Особено ако той допринася разказът да се
развива пълноценно и във визуално отношение да „запълва“ представите
им и да ги потапя в магията на киното.
Въпреки че хибридността на филмите е част от съвременния филмов
език, тя не е съвременно изобретение. Нещо повече, благодарение на
развитието на технологиите в дигиталната епоха киното е по-хибридно
от всякога. „През последните десетилетия дискусията за автентичността
на движещото се изображение се усложни особено поради дигитализацията на картината, която заличи на екрана границите между документ
и постановка. Дигитализацията даде възможност да се генерира екранна
реалност, в която двата вида елементи се съчетават толкова органично,
че за зрителя е невъзможно да ги различи един от друг“7. Следователно
пред зрителите и техните възприятия няма никакви пречки да приемат
като цялостно произведение документален филм с възстановки и с компютърно генерирани образи, които в действителност не съществуват. И
това е валидно не само по вертикала на времето, но и по географския
хоризонтал, т.е. тези процеси са валидни навсякъде по света. Ето един
пример от далечна Азия: документалният корейски филм „Маншин:
десет хиляди духа“ на Пак Чан-кьон (2014) е хибрид между няколко вида
кино, в който има възстановки и на практика: „Митопоетичният корпус
на филма е изграден от специфичните характеристики на няколко вида
кино – документално, етнографско, игрално, анимационно и експериментално. Амалгамата обаче в никакъв случай не е еклектична, а хармонизирана под знаменателя на творческата идеология в общ, кохерентен
стилистичен ключ“8.
Следователно хибридизацията на документалното кино се налага не
само от желанието на авторите, но и от факта, че зрителите очакват да
видят онагледено онова, което им се разказва. Именно възприятията на
публиката завършват осъществяването на едно произведение на изкуството. „Финален носител на творчески възприетата екранна творба става
психиката на зрителя. В тази логика тя се причислява към факторите,
осъществяващи творбата – фактори от различен порядък, но с еднаква
тежест в битието на филмовия феномен“9.
Необходимостта от възстановките излиза далеч извън пределите на
заместител на архивни кадри. Това се доказва освен от посочения вече
7 Bratoeva-Daraktchieva, Ingeborg. Европейско кино – глобално и локално [European
cinema – global and local]. Sofia, 2013, 197.
8 Маrtonova, Аndronika. Полетът на шаманската шапка из духовете на киното. Луна,
бамбук и огледало [Poletat na shamanskata shapka iz duhovete na kinoto. Luna, bambuk i
ogledalo]. In: Изтоковедски изследвания. ЦИЕК [Iztokovedski izsledvaniya]. Sofia, 2016, 235.
9 Dimitrova, Мaja. Метаморфози в общуването: автор – екран – зрител [Metamorfozi v
obshtuvaneto: avtor –ekran – zritel]. Sofia, 2006, 15.
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неоспорим факт, че те довнасят артистизъм в документалното кино, и от
това, че има безброй примери на инсценизации в документални филми на
съвременна тематика. Примери за такива възстановки можем да открием
още в зората на киното, например във филма „Нанук от Севера“ (1922),
реж. Роберт Флаерти, който като цяло също може да бъде приет за вид
възстановка. Героят Нанук знае, че го снимат, и играе пред камерата,
макар и сцени от собствения си живот. В съвременното документално
кино също могат да бъдат открити безброй такива възстановки, което
потвърждава твърдението, че този похват представлява сериозна част от
документалното кино.
Реконструкцията на колективното минало е изключително важна, а
в наши дни нейната визуализация е категорична необходимост. Затова
съвсем логично, освен похватите на игралното кино, в документалното
все по-често се включва и 3D анимация. Този похват 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“10. Или с други думи: „Изкуството и науката още
веднъж са съюзени в услуга на днешния най-сложен метод за производство на образи“11. На зрителите остава да се надяват, че реализацията на
хибридните произведения ще бъде изпълнена на високо ниво! Защото
хибридността между различните видове кино е миналото, настоящето
и бъдещето на седмото изкуство.
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REENACTMENTS IN DOCUMENTARY FILM AS
A SIGN OF HYBRIDISM IN CONTEMPORARY
FILM LANGUAGE
Teodora Doncheva

Summary: Fiction and documentary films belong to the same art, that of motion
pictures. Hybridism of these two components of this art is quite logical, offering
different opportunities for interesting creative quests and authorial solutions.
Reenactments in documentaries are one of the most popular methods of film
hybridism. Thanks to modern technologies, staging re-enactments is increasingly
easier and, although hybridism has always existed, it has become the hallmark of
contemporary film. It was necessitated both by shortage of archival records and
striving for a more creative cinematic expression, along with the expectations
of spectators themselves.
Keywords: cinema, hybrids, author’s point of view, audience, perception, aesthetics
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БЪЛГАРСКИТЕ КЪСОМЕТРАЖНИ ИГРАЛНИ ФИЛМИ
ПРЕЗ ПЪРВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА XXI ВЕК –
ГОЛЕМИ НАДЕЖДИ И МАЛКИ ДРАМИ

Петя Александрова1
Абстракт: Текстът проследява от различни гледни точки променената ситуация в българското късометражно игрално кино в началото на XXI век.
Първият аспект е финансирането на филмите от различни източници, които
имат различни изисквания към авторите: Националният филмов център, Националният фонд „Култура“ и Българската национална телевизия. Втората
перспектива на разглеждане е представянето на късометражни филми на
различни фестивали в България: в Конкурса за български късометражен филм
за Наградата „Джеймисън“ на Международния София Филм Фест; в Секция
„Късометражни филми“ на Фестивала на българското игрално кино „Златна
роза“; на Международния фестивал на късометражното кино „В Двореца”,
Балчик; на фестивала FILMINI; във филмовата секция на Фестивала „Бела
речка“ и на Международния студентски филмов фестивал „Ранно пиле”.
Фокусирайки се върху филмови новели, филми-омнибуси и експериментални
филми, текстът представя млади режисьори, които дебютират в началото на
XXI век и които през следващото десетилетия ще оформят „Нова вълна“ в
българското игрално кино: Надежда Косева, Светла Цоцоркова, Камен Калев,
Димитър Митовски, Драгомир Шолев, Николай Тодоров, Tома Вашаров,
Кристина Грозева и Петър Вълчанов.
Ключови думи: късометражен филм, кинофестивали, филмови фондове,
киноновела, филми-омнибуси

Българското игрално кино посреща новия век с очаквания в две основни посоки. Първата е да се увеличи количествено производството
на филми, което до тогава е пет – шест заглавия годишно. Втората е да
се привлече повече публика. С появата на „Писмо до Америка“ (2000,
1 Petia Alexandrova is an Asst. Prof. in Mass Communications Department, NBU. She holds a PhD
degree from the Institute of Art Studies, BAS. Doctor of Science, NBU. Books: Transitional Stories for
Culture and Communication. NBU Publishing, 2015; Lost in Watching. Barriers to Audiovisual Media,
2012; Pains of the Title. From a Word to a Cinema Image, 2007. Numerous articles on modern arts,
cinema, theatre and literature in LIK magazine, Art weekly, Democracy daily, Trud daily, Standart
daily, Culture weekly, etc. Awards: Union of Bulgarian Filmmakers’ Award for Film Criticism (2010),
Union of Bulgarian Journalists’ Golden Feather Award (2006). Email: palexandrova@mail.bg
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реж. Иглика Трифонова), е дадена заявка, че това е възможно - филмът
е с адекватна на съвремеността тема, установява контакт с аудиторията
и получава фестивално и критическо признание. Тази тенденцията продължава с „Емигранти“ (2002, реж. Людмил Тодоров и Ивайло Христов);
„Шивачки“ (2007, реж. Людмил Тодоров); „Маймуни през зимата“ (2006,
реж. Милена Андонова); „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“
(2008, реж. Стефан Командарев); „Източни пиеси“ (2009, реж. Камен Калев), за да се стигне до „Мисия Лондон“ (2010, реж. Димитър Митовски),
повратен момент на срещата между български филм и зрител.
За разлика от 90-те години, когато в рефлексията към тоталитарното
минало надделява идеологията, през първото десетилетие на XXI век
погледът към миналото се усложнява, индивидуализира и психологизира – „Изпепеляване“ (2004, реж. Станимир Трифонов); „Откраднати очи“
(2004 реж. Радослав Спасов); „Дзифт“ (2008, реж. Явор Гърдев), „Военен
кореспондент“ (2008, реж. Костадин Бонев) и „Единствената любовна
история, която Хемингуей не написа“ (2008, реж. Светослав Овчаров).
Но това е друга тема, а моята е какво се случва на терена на късометражното игрално кино.
Финансиране
В начарото на XXI век късометражният филм най-сетне влиза във фокуса на Национален филмов център и става възможно да се произвежда
с държавна субсидия. През това първо десетилетие проектите, подкрепени
от Национален филмов център са: 1. „Баща ми“ (2000, 15 мин., реж. Фани
Коларова, с подкрепата на съществуващия тогава към френския филмов
център фонд за източно-европейско кино CNC); 2. „Къщата“ (2004, 27
мин., реж. Андрей Кулев, с подкрепата на БНТ); 3. „Поколение: изгубени
намерени“, „Ритуалът“, Надежда Косева (копродукция); 4. „Валсове и
танга от село Бела Вода“ (2007, 30 мин., реж. Иван Владимиров НФЦ);
5. „Птици божии“ (2008, 30 мин., реж. Кристина Грозева); 6. „Всичко за
теб“ (2008, 20 мин., реж. Тома Вашаров); 7. „Седем дни в рая“ (2009, 30
мин., реж. Таня Богомилова, копродукция); 8. „Пустинният бегач“ (2009,
29 мин., реж. Григор Лефтеров).
Да видим и какво е съотношението между кандидатстващи и одобрени за финансиране проекти. Първата конкурсна сесия за късометражно
кино е през 2005 г. и тя е за „дебютни проекти“. Одобрен е един филм,
който се реализира през 2007 г. – „Валсове и танга от село Бела Вода“.
През 2006 г. за субсидия за дебют кандидатстват пет заглавия, одобрени
са две; 2007 г. – кандидатстват седем, одобрен е един. 2008 г. е особена
година за късометражното кино: на първата сесия кандидатстват пет,
но не е подкрепен нито един; на втората сесия кандидатства само един,
но не е подкрепен. През 2009 г. на първа сесия кандидатстват два, няма
подкрепени; на втора сесия кандидатстват шест, подкрепен е един.
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Друг обществен източник на финансиране е Национален фонд „Култура“ към Министерство на културата, с две програми за подкрепа на
производството на филми – “Дебюти“ (за всички изкуства) и „Късометражно кино“ (игрално, документално и анимация), която, за съжаление,
не е регулярна всяка година. При дебютите фокус са проекти на хора
на възраст до тридесет и пет години, „до третия самостоятелен опит на
дебютанта(ите)“, т.е. има две ограничения – възраст и количество филми.
Няма изискване за завършено филмово образование, нито за предишен
опит в киното. Кандидатстването е в два кръга и за екранните изкуства
максималният размер на финансиране е 20 000 лева.
Фондът съществува от 2004 г. През 2005, 2006 и 2007 г. няма подкрепени
филми. Едва през 2008 г. се появява специалният конкурс за подкрепа
на късометражно кино, в който наведнъж са одобрени четиринадесет
проекта, но на нито един не е отпусната сума над 5 000 лева. През 2009
г. кандидатстват четиридесет и пет заглавия, от които са подкрепени
единадесет, с обща сума 54 037 лева. През 2010, 2011, 2012 и 2013 г. няма
подкрепени филми за производствената им част.
Българската национална телевизия, по-конкретно Студия за телевизионни филми „Екран“ като нейно звено, също продуцира по няколко
късометражни игрални филма годишно. В конкретния случай се налага
уточнение на понятието „късометражни“. Продукцията на медията
включва тридесетминутни новели, стандарт, популярен и равнопоставен
в рамките на телевизионното програмиране на пълнометражния филм.
Филмите, създадени според него нямат разпространителски трудности,
както е на големия екран, а участват равностойно в телевизионната
програма. Затова и подкрепените заглавия са сравнително много, като
част от тях са свързани в поредици – например драматизациите „Слово
за ползата от четенето“ с режисьор Пламен Масларов: „Пролетна измама“ (2001, по Елин Пелин) и „Гост от морето“ (2002, по Матвей Вълев)
и „Една нощ“ (2003, по Константин Константинов). А и възможностите
за дебюти или втори филми на млади и непознати режисьори се увеличават – „Пътуване към морето“ (2002, реж. Станислав Дончев); „Въпрос
или желание“ (2002, реж. Любомир Младенов); „Изневяра“ (2003, реж.
Антоний Дончев); „Новата кола на татко“ (2005, реж. Ивайло Драганов);
„Неразказани сънища“ (2005; реж. Антон Радославов); „Обещанието“
(2006, реж. Петър Мечков); „Етаж 2“ (2007, реж. Чавдар Живков); „А.Т.М.“
(2007, реж. Виктор Чучков); „Пикник с птици“ (2007, реж. Владимир Андонов). При тях доминира съвременната тема, разработена като камерни
психологически драми. Това се отнася както за изброените дебюти, така
и за: „Каталии” (2001, реж. Веселин Тахмакяров); „Среща“ (2003, реж.
Иван Трайков); „Пътуване към Австралия“ (2003, Любомир Чолаков);
Ключът“ (2003, реж. Михаил Гецов); „34“ и „Картинг“ (2007, реж. Любомир Младенов).
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Фестивали
Както вече отбелязах, единствено при БНТ разпространението на късометражни игрални филми е част от програмата. Което означава, че за
филмите, които не са финансирани от обществената телевизия, има проблем,
къде да бъдат показвани и обсъждани. При увеличеното им производство
и липсата на разпространение, като вариант се оформят специализираните
фестивали за късометражно кино или специализираните програми в рамките на други фестивали. Тези форуми ще бъдат активното пространство
за разпространение на късометражно кино и възможност за среща с неговите създатели поне до момента, в който се увеличат сайтовете и интернет
платформите за разпространението му.
Фестивалът за българско игрално кино „Златна роза“, традиционно
провеждан във Варна през есента, през 2002 включва за първи път конкурс за студентско кино. Едва от 2010 г. той ще обособи конкурсна Секция
„Късометражни филми“. Международният София филм фест включва
в програмата си Конкурс за български късометражен филм за Наградата
„Джеймисън“ през 2003 година. Международно жури награждава български късометражен филм (до 30 мин.) без значение от кой вид кино е и без
значение къде и как е произведен. Традиционно кандидатстват между
петдесет и сто заглавия, като селекционна комисия номинира дванадесет
от тях, които се показват преди пълнометражните конкурсни филми, а
наградата е 6000 евро (като финансиране на следващ проект).
Международният фестивал на късометражното кино „В Двореца“ е
най-големият специализиран форум за късометражно кино в България.
Провежда се по традиция в Балчик, през последната седмица на юни.
Организира се от фондация „Формат СФФ“ и читалище „Ведрина“, с подкрепата на Министерство на културата, НФЦ, общините Балчик, Варна,
София и други градове, културни служби към посолства и т.н. Изброявам
ги, защото това са традиционни партньори на всеки български кинофестивал. Първото му издание е през 2003 г. По регламент кандидатстват филми
до двадесет и седем минути в четири категории: игрално, документално,
анимационно и експериментално кино. Наградният фонд е 10 000 евро2.
Творбите в състезанието се избират от над три хиляди заявки от цял свят.
По сходен модел е замислен и фестивалът FILMINI, който се провежда
за първи път през 2007 г. Организира се от сдружение „Седем“ с подкрепата на Ниси Маса и традиционните спонсорски институции. Неговата
мисия е „сътрудничеството между киното и културата, подпомагане на
младите в първите им професионални стъпки, разпространение и показ
на късометражни артфилми и осигуряване на условия за сътрудничесто
2 Сайт на фестивала „В Двореца“. Available at: https://www.inthepalace.com/en/16th-palace/
festival/about-us.html [accessed 30.03.2019]

524

на професионалисти от цял свят“3. Просъществува в седем издания, последното през 2013 г.
Още един амбициозно започнал проект е Филмовата секция на Фестивала „Бела речка“. Възниква през 2006 г., като идея за популяризиране
на късометражното кино и събиране на млади хора, занимаващи се със
създаването му4. Прожектират се филми на открито – три дни през

август в комплекс „Бяла река“ на територията на Централен Балкан,
недалеч от Калофер. През 2007 г. в рамките на фестивала се провежда
и уъркшоп за кратки киноформи, до пет минути в необичайна среда,
осъществени по времето на фестивала. В първото издание участват
тридесет и шест филма от десет държави. Най-добрият филм се определя от публиката. Сред петте отличени заглавия през 2007 г. има две
български: „България - страна на неограничените невъзможности“ на
Атанас Христосков (Арт група „Хайде“) и „Утеха на чуждо място“
на Ангел Стефанов. Второто издание на тази инициатива през 2007 г.
се оказа и последно. Изводът е, че от късометражните фестивали през
годините е оцелял само един – „В Двореца“, Балчик, който от 2016 г. е
одобрен от Американската филмова академия да предлага подходящи
заглавия в съответните категории за нейните награди.
Специализиран форум е и международният студентски филмов фестивал „Ранно пиле“. Той е създаден от Американска фондация за България
(да не се бърка с мощната фондация „Америка за България“) през 2005 г.
като продължение на Програмата за финансиране на студентски филмови
проекти5. Още с второто си издание става международен, а през годи-

ните в програмата му са представени над хиляда и двеста филма от
осемдесет и четири държави. Освен състезателна програма „Ранно
пиле“ предлага и съпътстващи прожекции на ново българско кино,
включен е и образователен модул с майсторски класове и уъркшопи.

Промените през първото десетилетие на XXI век по отношение на
производството и показа на късометражни игрални филми довеждат и
до промени в самите произведения, до увеличаване на видовете и разнообразието от жанрове и стилове, до появата на нови творчески фигури.
Филмови новели
Филмът омнибус, непозната до момента форма, навлиза с „Поколение:
изгубени – намерени“. „Поколение: изгубени - намерени“ представлява
сборен филм от новели на дебютиращи режисьори от Югоизточна Европа.
3 Сайт на фестивала FILMINI, Available at: https://www.filmfestivals.com/festival/filmini_
international_short_film_festival [accessed 30.03.2019]
4 Galibov, Stefan. Кино на тревата [Kino na trevata]. – Дневник [Dnevnik], 31.07.2003. Available
at: https://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2006/07/31/274996_kino_na_trevata [accessed 29.03.2019]
5 Сайт на фестивала „Ранно пиле“. http://earlybirdfest.org/ [accessed 29.03.2019]
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Идеята е немска и се развива в творческите работилници на Берлинския
кинофестивал. Във всяко едно от произведенията се оглежда образът на
едно поколение, което търси себе си и е готово да поеме своите отговорности. Произведен през 2005 г., 99 мин., той е копродукция между
Германия, България, Румъния, Босна и Херцеговина, Унгария, Сърбия и
Черна Гора, Естония. Включва „Ритуалът“ на Надежда Косева (България),
„Момичето с пуйката“ на Кристиян Мунджиу (Румъния), „Рожден ден“
на Ясмила Збанич (Босна и Херцеговина), „Кратко мълчание“ Корнел
Мундруцо (Унгария), „Чудната Вера“ на Стефан Арсениевич (Сърбия и
Черна гора), Gene+Ratio на Майт Лаас (Естония).
Друга филмова колекция от новели, но напълно български проект, е
„15“. Създаден е за петнадесет годишнината на вестник „Капитал“ и в броя
на вестника от 4.10.2008 година е приложено DVD с филма като подарък
за читателите. Петнадесет години, петнадесет автори, петнадесет новели –
това е проектът, гръмко заявен като „първият български филм омнибус“.
Зад концепцията стоят продуцентът Мартичка Божилова („Агитпроп“) и
режисьорите оператори Борис Мисирков и Георги Богданов. Петнадесетте новели са режисирани от Драгомир Шолев, Надежда Косева, Стефан
Командарев, Камен Донев, Валери Милев, Андрей Паунов, Иван Мудов,
Стоян Радев, Иглика Трифонова, Димитър Коцев-Шошо, Касиел Ноа
Ашер, Борис Мисирков и Георги Богданов, Милена Андонова и Борис
Десподов. Всяка новела принадлежи към различен жанр – комедия, драма,
скеч, хорър, мюзикъл, доку, синема-верите... „15” създава и два нови жанра - „документална фантастика” („2000” на Андрей Паунов) и download
cinema (новелата „Толибу Дибу Даучю” на Борис Десподов). Проектът
е подкрепен от Вивател БТК, Майкрософт, Мото Пфое, Нескафе Голд,
СИБанк и Технополис, а филмите могат да се гледат и в youtube.com.
Намирам за много перспективен формàта на филми омнибуси. През
2019 г. се появи ново заглавие „7“, акцент в програмата на Пловдив, Европейска столица на културата 20196. В проекта участват седем български
режисьори – Петър Вълчанов и Кристина Грозева, Николай Тодоров, Ралица Петрова, Димитър Кутманов, Павел Веснаков, Любомир Младенов
и Христо Симеонов.
Експериментални филми
В началото на новия век представата за късометражно игрално кино
се свързва до голяма степен с възможностите да се експериментира, да
се прояви нестандартност, да се експериментира с формата на границата
на видове и жанрове. През 2001 г. начинаещият Петър Вълчанов прави
6 Платформа „Пловдив - културна столица на Европа“. Available at: https://plovdiv2019.
eu/bg/platform/relax/192-ayliak-city/621-кинопловдив [accessed 29.03.2019]
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десетминутното филмче „На мир като на война“ в стилистиката на
бродираните ковьорчета; Валери Милев предлага среща със същества
от друг свят в „Сбогом, Лили“; Антоний Дончев в „Съседи“ влиза в
ромска махала, но смешните случки не са автентични, а са изиграни от
непрофесионални актьори; „Сънища: game over“ на Аспарух Николов ще
протегне ръка към компютърните възможности на виртуалната реалност.
Много от кратките филми ще бъдат афиширани, като „експериментални“.
Така са описани през 2003 г. например селекционираните за наградата
„Джеймисън“ на СФФ филми7: „Гоя“ на Славян Костов, „Преображението“, „Аз и моето умиращо изкуство“ на Владимир Казаков, „Аквариум“
на Стефан Бобойчев, Chat на Аспарух Николов, „Зелената къща“ и „Не
съм затворен кръг“ на Милан Огнянов, My privacy на Иван Николов,
„Вълшебните марионетки“ на Катерина Пеловска, „Нострадамус“ на
Емил Доцов, „Екстази“ на Ася Кованова и Иван Стоянович и „Тошка и
Тошко“ на Кристина Грозева. Тази тенденция към края на десетилетието
ще изтънее до сюрреализъм и абсурдизъм, но ще даде по-изчистени
филми, с притчова структура и чувство за ирония – „Върнете заека“
(2005) и „Лошият заек“ (2007) на Димитър Митовски и Камен Калев,
„Целувката“ (2005) и „По обед“ (2009) на Тома Вашаров, „Метро“ (2006)
на Армандо Костантино и Нина Боянова, „+–“ (2007) на Кристина Николова, Happy in my shoes (2007) на Деян Русев и „Дулото на сешоара“
(2008) на Христина Иванова.
Нови режисьори
Режисьорите, които заявяват присъствие през първите десетилетия
на века не са обединени от обща платформа, не са и монолитна група,
споделяща общи възгледи. Затова не бих ги определила като ново поколение режисьори. Заедно с това за две десетилетия се появиха достатъчно
нови автори, в очакване на възможности да заявят себе си. Ще изброя
основните сред тях, започнали по това време в късометражното кино,
днес вече стабилни и признати професионалисти и в пълнометражното.
Надежда Косева стартира като координатор на продукции и асистент
режисьор. Днес е международно признат продуцент, сценарист и режисьор. Дебютира с новелата „Ритуалът” в омнибуса „Поколение: изгубени
и намерени” (премиера на Берлинале форум 2005)8. Сценарият е на Георги
Господинов и разказва за паралелната българска обредна сватба, която
героите на Светлана Янчева и Красимир Доков правят на сина си и неговата непозната за тях снаха, далеч от мястото, където младите живеят.
7 София филм фест, архив за 2002 SIFF, 2002. Available at: http://2002.siff.bg/bg/bg/jamesonall.php.html [accessed 29.03.2019]
8 „Поколение: изгубени и намерени“ в най-голямата филмова база данни IMDB. Available
at: http://www.imdb.com/title/tt0454883, [accessed 29.03.2019]
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Следващата ѝ новела „Омлет“ е от омнибуса „15“ и попада в селекцията
на Фестивала в Сънданс през 2009 г. „С Георги Господинов дълго се
чудехме коя година да си изберем. Много отдавна мисля за вещите, за
пристрастеността на човека към ежедневието, към бита му... И си спомних хиперинфлацията на 1996. Стори ми се, че мога да разкажа за едно
конкретно и интересно време в България и едновременно да се занимавам
с проблем, който е по-общочовешки и излиза извън рамките на точната
година или на определена държава“9. Следващият ѝ филм „Втори дубъл”
печели почетен диплом в Сараево през 2011 г. „В малък български град, в
още незавършения им дом, Мария чака своя съпруг. Това е денят, в който
той се завръща вкъщи след тежка работа в чужбина. Но той закъснява.
Много закъснява. Може би твърде много...“10 Характерното и за трите
филма е, че са по сценарии на Георги Господинов, а в последните два
главната роля се изпълнява от режисьорката Светла Цоцоркова. През
2009 г. пълнометражният дебют на Косева, „Ирина”, най-сетне се появи
на екран и до май 2020 г. има шестнадесет фестивални награди и номинация на Европейската филмова академия за „Европейско откритие“ 2019.
Светла Цоцоркова се изявява като продуцент, сценарист, режисьор
и актриса. Започва с „Екзекуция“ (2000), „Живот със София“ (2004, с
Награда „Джеймисън“ на СФФ), и „Майка ми“ (2005). Заедно с Косева
основават продуцентската фирма „ФРОНТ Филм”. „Живот със София“
разказва с чувство за хумор за невъзможната любов. Напомня и за „Дервишево семе“ на Хайтов, и за „Сватбата на мама“ на Борис Христов. В
забутан край Софѝя (Светлана Янчева) напразно чака мъжа си и става
все по-налудна, а съседът (Ивайло Христов) от десет години съхне по
нея. Зрялото актьорско присъствие силно допринася за ексцентричността
на поведението и буди зрителски симпатии.
Тома Вашаров дебютира с филма „Целувката“ (2005), едноминутна закачка в добрите традиции на българската анимационна школа.
Филмът, който има 13 милиона и половина гледания в youtube е заснет
на 35 мм филмова лента, всеки кадър е прехвърлен върху компютърен файл, за да се обработи дигитално, и отново е върнат на лента.
Другите филми на Вашаров от това десетилетие са „Всичко за теб“
(2008), и „По обед“ (2009). Дали ще е неочакваното развитие на една
среща в първия филм или кафкианска мравка във втория, филмите са обединени от усета на Вашаров за странност и откриването ѝ
в обикновени образи, ситуации, характери, които обаче вървят към
неочаквано развитие. Той ще продължи да работи в същата тенден9 https://www.capital.bg/light/istorii/2009/02/19/677846_omlet_za_roburt_redford/, [accessed
29.03.2019]
10 „Втори дубъл“ на сайта на БНТ. Available at: https://www.bnt.bg/bg/a/vtori-dubal, [accessed
29.03.2019]
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ция и през следващото десетилетие, отново в късометражното кино.
Камен Калев и Димитър Митовски започват с експерименти, а продължават с мащабни международни копродукции (Калев – „Източни
пиеси“, 2009; „Островът“ 2011, и „С лице надолу“, 2015) или с телевизионни реализации (Митовски – „Мисия Лондон“, 2010 и „Под прикритие“,
2011 – 2016). Заедно създават сюрреалистичните „Върнете заека“ (2005)
и „Лошият заек“ (2007), жанрови хибриди между абсурд, фентъзи и
шега, които се развиват в паралелни светове и в центъра им е един заек
за примамка. Тези филми нямат аналог в българския кинопейзаж и са
селектирани за късометражната програма на фестивала в Кан. Жалко, че
нито един от двамата режисьори не продължава в същата ексцентрична
посока.
Драгомир Шолев дебютира с анимацията „Хабанера“ (2002) и натрупва опит с игралните „Трябва да ти кажа нещо“ (2004), „Преди живота,
след смъртта” (2005) и „Посредникът” (2008), селектирани за участие в
многобройни фестивали и удостоени с множество награди в България и
по света. Шолев се шлифова стилово и овладява различни жанрове чрез
краткия формат. „Трябва да ти кажа нещо“ и „Посредникът“ се въртят в
рамките на любовните и семейните отношения, от гледна точка на детето
като лакмус за истинност. В „Преди живота, след смъртта“ музиката
и смъртта парадоксално се преплитат в гротесков нетипичен пробив
във военната тематика. Режисьорът работи с професионални актьори
от самото начало: Искра Радева в „Трябва да ти кажа нещо“, Валентин
Ганев в „Преди живота след смъртта“, Койна Русева и Деян Донков в
„Посредникът“.
Николай Тодоров прави „Минутите след това“ (2007), по разказа на
Мария Станкова „Смъртта на часовникаря“, с който дава добра заявка
за поетично и философско кино. Димитър Радев представя филма така:
„Той говори за важни неща. Говори естетски, но не и студено. С вкус към
детайла, но без да изпуска фокуса върху големите въпроси. Във филма на
Николай времето, кулата със часовника, дървените чаркове на механизма,
болтовете и винтчетата оживяват заради часовникаря, без него те биха
изчезнали безвъзвратно, биха се разтопили, биха изгубили смисъла и
значението си. Биха се превърнали просто във вещи. Осиротели вещи.
Като часовниците на Дали. Ето моят опит за анотация. Кула с часовник;
възрастен мъж (Михаил Мутафов), който се грижи „да навива” времето,
да пази времето, да се страхува от времето, докато то се нажежи от мислите му; стрелки-думи, гонещи тишината на отговорите! Времето като
лава от мисли, избори и ранимост на човешкото желание за действие.
Какво размеква времето? Какво е по-силно от времето? Във филма има
много посоки: хората, животът, желанието да полетиш, нетърпението.
Или нещо по-голямо от тях, от техния ред? Човешкият ред или Божият
ред? Филмът на Николай свършва почти със смъртта на героя, но гласът
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му продължава да кънти и действителността на филма се превръща от
тиктакане на часовник в човешки пулс. Слива се с ромоленето на дъжда
и минутите след това”11. Николай Тодоров ще продължи с „Три дни в
Сараево“ (2014), „Преди да заспя“ (2016), и „Изчезващ вид“ (2019).
Петър Вълчанов и Кристина Грозева тръгват с любов и нежност към
своите истории и поставят началото със „Семейна терапия“ (2008), в който
възрастна двойка се среща с огледалния си образ в млада двойка, оплетени
в дрязги, дребнавост и срам. „Всъщност връзката, която се създава между
героите от двете поколения на нивото на образите, е много дълбока, макар
и негативна, изпълнена с яростни погледи и думи. Децата и възрастните
са свързани от общата болка, която взаимно си причиняват, и вулгарността
е акт на безсилие към собствената им съвест“12. С все същата смесица от
хумор, съчувствие и пулсиращо всекидневие, в която героите са разпознаваеми като съседите от махалата ще продължи и в телевизионният им
филм „Аварийно кацане“ (2010, 60 мин.), в „Скок“ (2012), и ще се разгърне
в пълнометражните „Урок“ (2014) и „Слава“ (2016).
Това са само част от режисьорските имена на първото десетилетие на
XXI век, чиято творческа сила ще се разгърне през следващото десетилетие
и ще оформи лицето на българското кино днес.
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BULGARIAN SHORT FEATURE FILMS OF THE 2000S:
GREAT EXPECTATIONS AND SMALL DRAMAS
Petia Alexandrova
Summary:The paper explores the changes in the situation of Bulgarian short feature
film at the turn of the twenty-first century from various viewpoints. The first aspect
is film funding from different sources with different requirements: Bulgarian National Film Center, National Culture Fund and Bulgarian National Television. The
second perspective is their presentation at various festivals in Bulgaria: Jameson
Awards, SIFF; Short Film Section, Golden Rose Bulgarian Feature Film Festival;
In the Palace ISFF, Balchik; FILMINI; Film Section, Bela Rechka Festival; Early
Bird Student IFF. Focusing on film novels, omnibus-films and experimental films,
the paper presents young directors, who, making their debuts early this century, are
expected to create a New Wave in Bulgarian film in the decade to come: Nadejda
Koseva, Svetla Tsotsorkova, Kamen Kalev, Dimitar Mitovski, Dragomir Sholev,
Nikolay Todorov, Toma Waszarow, Kristina Grozeva and Petar Valchanov.
Keywords: short film, film festivals, film funds, film novels, omnibus films
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КИНЕМАКОЛОРЪТ В БЪЛГАРИЯ
Петър Кърджилов1
Абстракт: Кинемаколорът е първият в света метод за снимане на цветни филми,
разработен (въз основа на червения и зеления цвят) от англичанина Джордж Албърт Смит и патентован от него през 1906. През март 1909 той и американският
продуцент Чарлс Ърбан основават „Нейчъръл Калър Кинематограф Къмпани“
(„Кинемаколор“) и започват да експлоатират изобретението с комерсиална цел.
Първият „кинемаколорски“ игрален филм е драмата „Историята на Наполеон“
(1910). Големият хит се ражда в края на 1911, когато Ърбан заедно с екипа си от
оператори пътува до Индия, за да заснеме документалната лента „Дели Дурбар“
(„Кралският двор на Делхи“), отразила пищната церемония, по време на която
английският крал Джордж V и кралица Мери са провъзгласени за император и
императрица на Индия. „Дели Дурбар“ обикаля триумфално световните екрани,
появява се и в България – на 19.05. 1912 г., когато в бившето вариете „Нова
Америка“ бива осъществено „първото кинемаколорно представление в София“.
След избухването на Балканската война (1912) „Кинемаколор“ изпраща у
нас свой снимачен екип, ръководен от прочутия военен художник Фредерик
Вилиърс. Така едни от най-ранните цветни кинокадри в историята се оказват заснети по българските земи. Доказателствата за това се появяват върху
страниците на нюйоркското седмично филмово списание „Мувинг Пикчър
Уърлд“ (1907–1927). В настоящата публикация са огласени малко известни
досега данни по темата.
Ключови думи: кинемаколор, цветно кино, Чарлз Ърбaн, Джордж Албърт
Смит, история на ранното кино в България, Балканска война

Изобретяването в Англия
През март 1899 г. английският фотограф, кинооператор и изобретател
Едуард Търнър2 предлага за патентоване първата в света технология, поз1 Dr Petar Kardjilov is a researcher specialising in history of the early cinema in Bulgaria
(1896–1915). He worked at the National Film Archive and the Archive of the National Bulgarian
Television; an associated member (Doctor of Sciences) at the Institute of Art Studies, BAS (2012).
Author of more than a hundred scholarly articles published in Bulgaria and abroad (USA, China,
Rumania, Serbia, Macedonia) and of 21 books, including Bulgarian Feature Films. An Annotated
Illustrated Filmography. Vol. 1 (1915–1948) (1987), The Enigmas of the Film ‘The Balkan War’
(2006), The Arrival of Cinema (2008), Dawn at the Foot of the Vitosha Mountain. Chronicles of
the Early Cinema in Sofia (1896–1915) (2016), The Puzzles and Times of ‘Bulgaran is Gallant’.
Who, when, where, how and why shot the first Bulgarian feature film? What do we know about
it? (2017), Chronicle-Documentary Films, Shot in Macedonia in Three Wars (1912–1918) (2018)
2 McKernan, Luke. Edward Raymond Turner. In: Who’s Who of Victorian Cinema: A Worldwide
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воляваща успешното заснемане на цветни филми, разработена от него въз
основа на комбинирането на три цвята – червен, зелен и син. За да продължи усъвършенстването на своя метод, през 1902 г. Търнър се обръща с
молба за финансиране към американския продуцент Чарлс Ърбан (Charles
Urban, 1867–1942), който по това време е главен мениджър на лондонската
Warwick Trading Company, упражняваща дейност в три основни направления: филморазпространение, филмопроизводство и технологично развитие.
Ърбан, известен със склонността си да насърчава експериментаторството,
ентусиазирано се заема с инвестиране в дръзкия проект, включвайки в него
своя най-добър инженер Алфред Дарлинг (Alfred Darling, 1862–1931)3, който
конструира кинокамера и прожекционен апарат, позволяващи цветния
процес. През 1903 г. Търнър внезапно умира от инфаркт. Ърбан изкупува
патентните права, а работата върху начинанието продължава неговият
сътрудник Джордж Албърт Смит (George Albert Smith, 1864–1959) – фотограф, оператор, кинорежисьор и продуцент, който през 1905 г. прекратява
собственото си филмопроизводство, за да се съсредоточи върху решаването
на проблемите в областта на цветното кино4.
Смит опростява сложната задача, като стига до извода, че адекватен
цветен запис може да бъде постигнат и с два цвята. За целта той изработва обтуратор, състоящ се от два филтъра – червен и зелен. Тъкмо този
въртящ се диск, периодично закриващ светлинния поток, позволява на
камерата да фиксира върху филмовата лента (от 1905 г. вече панхроматическа – чувствителна към целия светлинен спектър, видим от човешкото
око) редуващи се един след друг „червени“ и „зелени“ кадри. С негова
помощ при прожектирането, което се извършва със скорост от 32 кадъра в
секунда (два пъти по-голяма от нормалната тогава), червените и зелените
образи се наслагват върху екрана, създавайки илюзията за многоцветност.
В края на 1906 г. Джордж А. Смит патентова своето изобретение (B.P.
26671), след което изминават две години, докато то бъде публично демонстрирано на специална прожекция за журналисти, с която на 1.05.1908 г.
бива открита Urbanora House, новата сграда на Charles Urban Trading
Company5, издигаща се на лондонската „Уордър стрийт”. През септември
се състои премиерата на 8-минутния материал „Посещение на крайбрежието“ (A Visit to the Seaside), заснет от Смит в Брайтън, а на 26.02.1909 г.
в лондонския театър Скàла е представена програма от 21 късометражни
Survey. Available at: http://www.victorian-cinema.net/erturner [accessed 11.05.2019].
3 McKernan, Luke. Alfred Darling. In: Encyclopedia of Early Cinema (edited by Richard Abel).
London–New York, Routledge–Taylor & Francis Group, 2005, 164–165.
4 Gray, Frank. George Albert Smith. In: Encyclopedia of Early Cinema (edited by Richard
Abel). London–New York, Routledge–Taylor & Francis Group, 2005, 594–595.
5 McKernan, Luke. The eighth wonder of the world. Available at: http://www.charlesurban.
com/history_color.html [accessed 15.05.2019]
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филма. Така започва 18-месечното пребиваване там на кинемаколора. През
март 1909 г. Смит и Ърбан основават The Natural Color Kinematograph
Company6 (известна и само като Kinemacolor) и започват комерсиалната
експлоатация на изобретението, запазвайки за себе си изключителни
права върху технологията. Изграждайки пазарната си стратегия върху
уникалността на метода, високото качество на крайната продукция и високите цени на входните билети, американецът налага тотален монопол
върху използването на прожекционния апарат, единствено чрез който
филмите са могли да бъдат показвани.
Коронацията в Индия
От 1908 до 1914 г. с помощта на системата биват заснети около 350
късометражни филма и 50 игрални7. Големият кинемаколорен хит се
ражда в края на 1911 г., когато Ърбан заедно със свой екип от оператори
пътува до Индия, за да заснеме документалната лента „Дели Дурбар“
(Delhi Durbar – „Кралският двор на Делхи“). Край индийската столица
на 12.12.1911 г. се състои пищна церемония, по време на която английският крал Джордж V и кралица Мери са провъзгласени за император
и императрица на Индия. Около 70 000 души присъстват на бляскавото
зрелище, чиято кулминация е многолюдният военен парад, в който участват и прочутите индийски слонове.
Тържествата траят повече от седмица, през което време кралската
двойка прекосява част от необятната колония, посещавайки Бомбай, Калкута и Тадж Махал, следвана от операторите на Kinemacolor. Заснетият
материал бива обединен от Ърбан в един гигантски филм, „С нашите
крал и кралица през Индия“ (With Our King and Queen Through India8),
с времетраене 2 часа и 30 мин. Той е показан за първи път на 2.02.1912 г.
в театър Скàла, озвучен от хор с 24 певци, 48-членен оркестър и от три
гайди… Грандиозното представление привлича цял „патриотичен Лондон“,
успехът е феноменален, постъпленията са рекордни. На прожекцията
на 11.05.12. се появяват дори „главните герои“ на филма. Ърбан обаче не
успява да се срещне с краля и кралицата поради здравословни проблеми.
„Нашествието“ в София
По време на своя поход из света кинемаколорът не подминава и България. От 7.05. 1912 г. странното наименование се появява по страниците
6 McKernan, Luke. Natural Color Kinematograph. In: Encyclopedia of Early Cinema (edited
by Richard Abel). London–New York, Routledge–Taylor & Francis Group, 2005, 468.
7 Catalogue of Kinemacolor Film Subjects 1912–1913. Animated Scenes in Their Actual Colours.
London, The Natural Color Kinematography Co. Ltd., 1912, 320.
8 McKernan, Luke. Twenty famous films. Available at: http://www.charlesurban.com/films_twenty.html [accessed 17.05.2019]

534

на софийските вестници, които подхващат неговото популяризиране9. В-к
„Софийска вечерна поща“ отпечатва десет пъти обявлението10, огласяващо
едно и също: „!Кинемаколор! (Събитията на целия свят в естествените
им цветове.) Най-сензационното и най-бляскаво изобретение на кинематографията, монополизирано от големия кинематографически театър
„Нова Америка“, който ще се открие към втората половина на м. май
т. г. [20 май11] Кинемаколорът по никакъв начин не може да се смесва с
цветните изгледи на обикновените кинематографически картини. Кинемаколорните изгледи са едно истинско отражение на природата, а не
нейна имитация. Тук самата природа е художникът, който е нарисувал
вълшебните кинематографически картини“12. „Пряпорец“ предлага кратка
научнопопулярна статия „Кинемаколор“13, преведена най-вероятно от
английски, чийто по-обширен вариант се появява през октомври във в-к
„Вести“14, излизал на български език в цариградския квартал Шишлѝ.
След две седмици рекламната подготовка приключва и „Пряпорeц“15, и „Софийска вечерна поща“ съобщават: „Днес в 2 ½ часа сл. обяд
в „Нова Америка“ ще се открие кинемаколора, на който ще присъстват само журналисти, а утре в 3 часа сл. обяд за публиката“16. Така на
20.05.1912 (неделя) в „големия салон“ на бившето вариете, приютяващо
кинематографа още от ноември 1907 17, се дава „първото кинемаколорно
представление в София“. Сред показаните филми е и „Коронясването
на английския крал“, „представено с такава поразителна илюстрация
на действителността, че самите цветове на копринените плащове и
блясъка на диамантните украшения се долавя свободно от всеки зри9 Кинемаколор [Kinemakolor]. – Пряпорец [Pryaporets], № 100, 7.V.1912, 3; Кинемаколор.
[Kinemakolor]. – Реч [Rech], № 1632, 8.V.1912, 3; Кинемаколор (Светът в естествените
цветове) [Kinemakolor (Svetat v estestvenite tsvetove)]. – Реч [Rech], № 1638, 14.V.1912, 2.
10 Кинемаколор! [Kinemakolor!] – Софийска вечерна поща [Sofiyska vecherna poshta], № 134,
7.V.1912, 5; № 137, 10.V.1912, 3; № 138, 11.V.1912, 3; № 139, 13.V.1912, 3; № 142, 17.V.1912, 2; №
143, 18.V.1912, 6; № 144, 19.V.1912, 5; № 145, 20.V.1912, 2; № 146, 21.V.1912, 5; № 147, 22.V.1912, 3.
11 Нов кинематограф в София. [Nov kinematograf v Sofia] – Реч [Rech], № 1610, 16.ІV.1912, 2.
12 Кинемаколор! [Kinemakolor!] – Софийска вечерна поща [Sofiyska vecherna poshta] №
134, 7.V.1912, 5.
13 Кинемаколор. [Kinemakolor]– Пряпорец [Pryaporets], № 100, 7.V.1912, 3.
14 Разни. Кинемаколор. [Razni. Kinemakolor] – Вести [Vesti], Istanbul, № 17, 9.Х.1912, 2.
15 Първо кинемаколорно представление в София. [Parvo kinemakolorno predstavlenie v
Sofia] – Пряпорец [Pryaporets], № 109, 19.V.1912, 3.
16 Хроника. Кинемаколор за журналисти [Hronika. Kinematograf „Nova Amerika“]. –
Софийска вечерна поща [Sofiyska vecherna poshta], № 145, 20.V.1912, 5.
17 Kardjilov, Peter. Озарения в полите на Витоша. Летопис на ранното кино в София
(1896–1915). София, 2016, 230–248 [Ozarenia v polite na Vitosha. Letopis na rannoto kino v
Sofia (1896–1915). Sofia, 2016, 230–248.
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тел“18. „Присътствувахме на репетициите, които се направиха вчера в
салона „Нова-Америка“ с картините кинемаколор – заявява хроникьорът
на „Софийска вечерна поща“, – От онова, що видяхме, останахме извънредно доволни и възхитени. Кинематографията е направила извънредно
голяма крачка напред. В салона „Нова-Америка“ ще се дават картини не
боядисани, каквито са до сега вижданите в кинемотографите картини, а
цветни, снемани направо от природата и живота на хората с всички бои и
нюансите им, с истинските цветове […] Поразени останахме от изгледите
в Индия, по случай коронацията на английския крал и другите морски
изгледи. Всеки цвят, всяка гънка, всяко движение, всеки небесен, облачен
и морски цвят, всяка тънкост, особено на деликатните коприни, намира
чисто и истинско отражение в кинемаколора. Всеки човешки жест, движение, смях и пр. е получило израза на онова, което е в действителност“19.
„В три часà“ (следобед) на следващия ден, 21 май (понеделник), започват
редовните прожекции в „големия, изящно и комфортно мобилиран салон
на „Нова-Америка“, пригоден „за кинемаколорни представления“. „В
София този е единствения подобен кинематограф“ – уверява „Ден“20. „Досегашния начин за предаване кинематографически снимки не задоволява
вече публиката, която започва да става по взискателна към художеството
и отзивчива на изящното – допълва „Софийска вечерна поща“. – Едно
поразително сходство с природата и най-детайлно предаване на всички
нюанси и цветове се получава единствено при кинемаколора – последното усъвършенствуване на кинематографията“21. „София наравно само с
някои столици на Европа се сдобива с едно гениално изобретение“ –
обобщава „Реч“22.
Появяват се и първите програми на киното със заглавията на филмите23.
Най-постоянен в това отношение се оказва в-к „Софийска вечерна поща“,
който още от 21 май24 започва да отпечатва рекламни карета за репертоара
18 Хроника. Кинемаколор в София. Сензацията в Нова-Америка [Hronika. Kinemakolor
v Sofia. Senzazijata v Nova-Amerika]. – Реч [Rech], № 1645, 21.V.1912, 3.
19 Хроника. Кинемаколор. Нова-Америка [Hronika. Kinemakolor. Nova-Amerika]. – Софийска
вечерна поща [Sofiyska vecherna poshta], № 146, 21.V.1912, 5.
20 Кинематограф „Нова Америка“ в София с цветни филми [Kinematograf „Nova Amerika“
v Sofia s tsvetni filmi]. – Ден [Den], № 2823, 1912, 3.
21 Хроника. Реформираният кинематограф – кинемаколор [Hronika. Reformiraniyat kinematograf
ев– kinemakolor]. – Софийска вечерна поща [Sofiyska vecherna poshta], № 149, 24.V.1912, 5.
22 Хроника. Кинемаколор в София. Сензацията в Нова-Америка [Hronika. Kinemakolor v
Sofia. Senzatsiyata v Nova-Amerika], – Реч [Rech], № 1645, 21.V.1912, 3.
23 Голям кинематографически театър „Нова Америка“. Програма [Golyam kinematograficheski
teatar „Nova Amerika“. Programa] – Пряпорец [Pryaporets], № 122, 4.VІ.1912, 3.
24 Голям Кинематографически Театър „Нова-Америка“. Програма [Golyam
Kinematograficheski Teatar „Nova-Amerika“. Programa] – Софийска вечерна поща [Sofiyska
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на „Голям Кинематографически Театър „Нова-Америка“ за съответния ден,
включващ обикновено 6–8 титула. Сред тях фигурират и няколко „високо
художествени и извънредно интересни кинемаколорни картини“: „Историята на едно магаре“25 (The Rabbits-Sheep-Carrots for the Donkey, 1909)
– „художествена кинемаколорна комедия“ или „комична кинемаколорна
картина“, в която „всичко е представено в абсолютно естествени цветове”,
„Живописна Франция (изглед от Ривиера)“26 („Riviera Coast Scenes”, 1909),
„Морският преглед, извършен от английския крал в Спидхед“27 (Naval Review
at Spithead, 1910), „Курсове на клуба на автомобилните лодки в Англия“28
(Motor and Yacht Boating in England, 1910), „От пъпка до цвят“29 (From Bud
to Blossom, 1910) – „художествена кинемаколорна картина“, „Освещаването
паметника на английската кралица Виктория“30 (The Unveiling of the Queen
Victoria Memorial, 1911), „Парадното шествие при коронацията на английския
крал в Калкута (Индия)“31 (With Our King and Queen Through India, 1912)…
vecherna poshta], № 146, 21.V.1912, 5.
25 Театър и забавления. Кинематографически представления [Teatar i zabavlenia.
Kinematograficheski predstavlenia]. – Пряпорец [Pryaporets], № 128, 11.VІ.1912, 2; Хроника.
Кинематограф и кинемаколор „Нова-Америка“ [Kinematograf i kinemakolor „NovaAmerika“]. – Софийска вечерна поща [Sofiyska vecherna poshta], № 168, 12.VI.1912, 5; Голям
Кинематографически Театър „Нова-Америка“. Програма [Golyam kinematograficheski teatar
„Nova-Amerika“. Programa]. – Софийска вечерна поща [Sofiyska vecherna poshta], № 168,
12.VI.1912, 5; № 171, 15.VI.1912, 5.
26 Голям Кинематографически Театър „Нова Америка“. Програма [Golyam
kinematograficheski teatar „Nova-Amerika“. Programa]. – Воля [Volya], № 143, 24.VI.1912, 3;
№ 144, 26.VI.1912, 3; № 159, 14.VII.1912, 3; № 160, 15.VII.1912, 3; № 161, 17.VII.1912, 3.
27 Голям кинематографически театър „Нова-Америка“. Програма [Golyam
kinematograficheski teatar „Nova-Amerika“. Programa]. – Реч [Rech], № 1645, 21.V.1912, 3;
Голям Кинематографически Театър „Нова-Америка“. Програма [Golyam kinematograficheski
teatar „Nova-Amerika“. Programa]. – Софийска вечерна поща [Sofiyska vecherna poshta], № 146,
21.V.1912, 5; Новият кинематографически театър Нова-Америка [Noviyat kinematograficheski
teatar Nova-Amerika]. – Пряпорец [Pryaporets] № 112, 23.V.1912, 3.
28 Хроника. Кинематографа в Нова-Америка. – Софийска вечерна поща [Sofiyska vecherna
poshta], № 162, 6.VІ.1912, 5; Голям кинематографически театър „Нова Америка“. Програма
[Golyam kinematograficheski teatar „Nova-Amerika“. Programa]. – Пряпорец [Pryaporets], №
127, 9.VІ.1912, 3.
29 Театър и забавления. Кинематографически представления [Teatar i zabavlenia.
Kinematograficheski predstavlenia]. – Пряпорец [Pryaporets] ХV, № 128, 11.VІ.1912, 2; Голям
Кинематографически Театр „Нова-Америка“. Програма [Golyam kinematograficheski teatar
„Nova-Amerika“. Programa]. – Софийска вечерна поща [Sofiyska vecherna poshta], № 168,
12.VI.1912, 5; № 171, 15.VI.1912, 5.
30 Хроника. Кинематографа в Нова-Америка. [Hronika. Kinematografa v Nova-Amerika.] –
Софийска вечерна поща [Sofiyska vecherna poshta], № 162, 6.VІ.1912, 5; Голям кинематографически
театър „Нова Америка“. Програма [Golyam kinematograficheski teatar „Nova-Amerika“.
Programa]. – Пряпорец [Pryaporets], № 127, 9.VІ.1912, 3.
31 Голям кинематографически театър „Нова-Америка“. Програма [Golyam kinematograficheski
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„Дели Дурбар“ (1912) най-вероятно е бил разделен на части и със
сигурност преименуван – през май е показана „Коронацията на английския крал в Индия“32, а през юни – „Дефилирането на 50 000 души
английска пехота, кавалерия, артилерия и моряци“33. „В големия салонен
и градински кинематограф „Нова Америка“ от днес – уверява „Воля“
на 19 юни – започва да се представляват две извънредно художествени
и великолепни големи кинемаколорни картини: първата и втората част
от тържествата по коронясването на английския крал в Индия.
Заслужва да се видят от всекиго, а особенно от военните и любителите
на художеството. Няма абсолютно никаква еднаквост между обикновените цветни кинематографически картини и кинемаколорните“34. В
рекламните карета, огласяващи програмата на киното, „Коронясването
на английския крал в Индия“ бива квалифициран като „художествена
кинемаколорна картина, която по своята изящност и извънредна реалност
надминава най-силната фантазия“, а и придружен от допълнението – „I
и II серия“35. Тъкмо те по всяка вероятност се трансформират в „две великолепни картини“, които продължават да се прожектират и рекламират
под „шапката“ на „Кинемаколор“36.
Очевидец на кинемаколорното „нашествие“ става Аларикус Делмард,
тогава директор на Царските ботанически градини. Освен паркостроител
той очевидно е и киноман, защото през лятото на 1912 г. лондонското
списание „Синема“ отпечатва статията му „Кинотеатрите в София“,
в която авторът споменава: „Тукашните собственици на кинотеатри
демонстрират завидна предприемчивост и инициативност, което си
teatar „Nova-Amerika“. Programa]. – Реч [Rech], № 1645, 21.V.1912, 3; Голям Кинематографически
Театър „Нова-Америка”. Програма [Golyam kinematograficheski teatar „Nova-Amerika“.
Programa]. – Софийска вечерна поща [Sofiyska vecherna poshta], № 146, 21.V.1912, 5; Новият
кинематографически театър Нова-Америка. [Noviyat kinematograficheski teatar NovaAmerika.]– Пряпорец [Pryaporets], № 112, 23.V.1912, 3.
32 Хроника. Кинемаколор. Нова-Америка. [Hronika. Kinemakolor. Nova-Amerika.] Софийска
вечерна поща [Sofiyska vecherna poshta], № 146, 21.V.1912, 5; Хроника. Кинемаколор в София.
Сензацията в Нова-Америка. [Hronika. Kinemakolor v Sofiya. Senzatsiyata v Nova-Amerika.]
№ 1645, 21.V.1912, 3.
33 Градински и салонен кинематограф „Нова Америка“ [Gradinski i salonen kinematograf
„Nova Amerika“]. – Пряпорец [Pryaporets], № 141, 26.VІ.1912, 3.
34 Кинематограф „Нова Америка“. [Kinematograf „Nova Amerika“] – Воля, [Volya], №
138, 19.VI.1912, 3.
35 Голям Кинематографически Театър „Нова Америка“. Програма [Golyam
kinematograficheski teatar „Nova-Amerika“. Programa]. – Воля [Volya], № 141, 22.VI.1912, 3;
№ 143, 24.VI.1912, 3; № 144, 26.VI.1912, 3.
36 Голям Кинематографически Театър „Нова Америка“. Програма [Golyam
kinematograficheski teatar „Nova-Amerika“. Programa]. – Воля [Volya], № 145, 27.VI.1912,
2; № 146, 28.VI.1912, 3; № 147, 29.VI.1912, 3.
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проличава от обстоятелството, че филмите от коронацията в Дурбар
бяха прожектирани в София в рамките на не повече от 48 часа след
пристигането им на английска земя. Това означава, че са били гледани
в България, преди голяма част от британската провинциална аудитория
изобщо да е имала възможността да стане свидетел на тази забележителна
историческа церемония“37…
Изданията не пропускат да похвалят и „оркестъра на театъра“38, и
цените, които са „както в другите кинематографи“, и местата – къде
„по-удобни“39 от тези на конкуренцията. „Софийска вечерна поща“ публикува филмовата програма на „Нова Америка“ най-редовно до 20 юни40,
след което рекламният поток секва. От 2 юни „Нова Америка“ изнася
вечерните си представления в „отлично уредената градина на театъра“41,
където прожекциите продължават през юли42 и август43, но в рекламите
вече не се споменава наименованието кинемаколор…
„Цветната война“ на Балканите
По същото време от Македония заприиждат грозни вести за атентати
и кланета, които политизират, поляризират и нагнетяват обществената
атмосфера у нас. На 1.08. 1912 г. в София бива свикан многохиляден митинг,
участниците в който настояват правителството да предприеме всички
възможни действия, включително и крайни, за избавлението на българите
37 Delmard, Alaricus. Cinematograph Theatres in Sophia. – The Cinema, № 6, 1.VII.1912, 9.
38 Кинематограф „Нова Америка“ [Kinematograf „Nova Amerika“]. – Пряпорец [Pryaporets], №
131, 14.VI.1912, 3; Кинематограф „Нова-Америка“ [Kinematograf „Nova-Amerika“]. – Воля[Volya] ,
II, № 136, 16.VI.1912, 3; Хроника. Кинематограф „Нова Америка“ [Hronika. Kinematograf „Nova
Amerika“]. – Воля [Volya], II, № 143, 24.VI.1912, 3; Градински кинематограф „Нова Америка“.
– [Gradinski kinematograf „Nova Amerika“]. Пряпорец [Pryaporets], № 151, 9.VII.1912, 3.
39 Хроника. Кинемаколор „Нова Америка“ [Hronika. Kinematograf „Nova Amerika“]. – Софийска
вечерна поща [Sofiyska vecherna poshta], № 154, 29.V.1912, 5; Голям Кинематографически
Театър „Нова-Америка“. Програма [Golyam kinematograficheski teatar „Nova-Amerika“.
Programa]. – Софийска вечерна поща [Sofiyska vecherna poshta], № 154, 29.V.1912, 5; Голям
кинематографически театър „Нова-Америка“. Програма [Golyam kinematograficheski teatar
„Nova-Amerika“. Programa]. – Пряпорец [Pryaporets], № 116, 28.V.1912, 3.
40 Софийска вечерна поща [Sofiyska vecherna poshta], № 175, 20.VI.1912, 5.
41 Градински кинематограф. [Gradinski kinematograf.] – Пряпорец [Pryaporets], № 122,
4.VІ.1912, 3; Хроника. Градински кинематограф [Hronika. Kinematograf „Nova Amerika“]. –
Софийска вечерна поща [Sofiyska vecherna poshta], № 161, 5.VІ.1912, 5; Градински кинематограф
[Gradinski kinematograf ]. – Воля [Volya], № 127, 6.VI.1912, 3; Хроника. Кинематограф „НоваАмерика“ [Hronika. Kinematograf „Nova Amerika“]. – Софийска вечерна поща [Sofiyska
vecherna poshta], № 171, 15.VІ.1912, 5.
42 Градински кинематограф „Нова Америка“ [Gradinski kinematograf Nova Amerika]. –
Пряпорец [Pryaporets], № 151, 9.VII.1912, 3; Кинематограф „Нова-Америка“ [Kinematograf
Nova-Amerika]. – Пряпорец [Pryaporets] № 156, 14.VII.1912, 3.
43 Театър „Нова Америка“ [Teatar „Nova Amerika“]. – Мир [Mir], № 3639, 26.VIII.1912, 4.

539

в Македония и Одринско44. На 26.09.1912 г. избухва Балканската война, в
която България се включва на 5 октомври.
Същия ден специализираното лондонско списание „Биоскоп“ известява,
че в Скàла са показани „кинемаколорни филми от фронта“, „проследяващи
развоя на войната на Балканите“ – най-вероятно кадри, отразили навлизането на черногорските войски в Албания, тогава част от Османската
империя. „Очаква се нов материал – подчертава изданието, – заснет от
операторите на „Kинемаколор“ в Белград, София, Пловдив, Одрин и на
самото бойно поле“45. В следващите си броеве „Биоскоп“ информира, че
Чарлс Ърбан „вече си е осигурил съгласието на г-н Фредерик Вилиърс,
прочутия военен художник и дългогодишен участник в отразяването на
въоръжени конфликти, да направлява работата на експертите, изпратени
от „Kинемаколор“ на фронта“46. „Още в началото на военните действия г-н Вилиърс, който понастоящем ръководи работата на голям брой
оператори, изпратени от „Kинемаколор“ на Балканите, имаше рядката
привилегия да бъде приет от черногорския крал Никола и българския
цар Фердинанд, които се разпоредиха той да получи цялото възможно
съдействие при изпълнението на своята сложна и отговорна мисия. Първата серия негативи, заснети в Лозенград, вече пътуват и след като бъдат
обработени, публиката ще може да се убеди във високото качество на
работата на г-н Вилиърс“47.
Фредерик Вилиърс (Frederic Villiers, 1851–1922)48 действително е дългогодишен фронтови журналист и художник-илюстратор, отразил „от
първа ръка“ поне дузина въоръжени конфликта за редица авторитетни
английски издания. Британецът не пропуска и Балканската война – името му фигурира в списъците на чуждестранните кореспонденти, които
Цензурната секция при Щаба на българската армия изготвя49. Ето защо
не е учудващо, че снима за Ърбан – Вилиърс е правил и фотографии, и
киноснимки и на други места по света50. Изумителното в случая е, че
44 Народът иска война. Грандиозният митинг в столицата [Narodat iska voyna. Grandiozniyat
miting v stolitsata]. – Реч [Rech], № 1718, 2.VІІІ.1912, 2–3.
45 Kinemacolor Films from the Front. – The Bioscope, № 314, 17.X.1912, 165.
46 Balkan War Pictures in “Kinemacolor”. – The Bioscope, № 318, 14.XI.1912, 475.
47 Pour nos lecteurs Francais. Londres. – The Bioscope, № 320, 28.XI.1912, 645.
48 Bottomore, Stephen. Frederic Villiers. British war correspondent and war artist. In: Who’s
Who of Victorian Cinema: A Worldwide Survey. Available at: http://www.victorian-cinema.net/
villiers.htm [accessed 24.05.2019].
49 Lefterov, Hristo. Балканската война. По дневника на Цензурната секция при Щаба на
действуващата армия. Спомени и документи. [Balkanskata voyna. Po dnevnika na Tzenzurnata
sekzija pri Staba na deystvuvastata armija. Spomeni i dokumenti]. Sofia, 1938, 17–19, 41–43, 65.
50 Kardjilov, Peter. Загадките на филма „Балканската война”. [Zagadkite na filma „Balkanskata
voyna”]. Sofia, 2006, 137–148.
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представителят на „старата школа“ ръководи работата на група от петима кинооператори, на цял снимачен екип, чиято задача е да „заснеме
върху цветна лента посредством процеса кинемаколор кратки по метраж
филмови кадри на самата фронтова линия“51. На 5.12.1912 г. „Биоскоп“
предлага любопитна подробност: „Наскоро в Мустафа Паша [Свиленград], където квартирува щабът на българската армия, се случи нещо
интересно, свързано с цар Фердинанд, който пристигна с автомобил от
гарата и се упъти към местната българска църква. След молебена в нея
негово величество слезе от автомобила си, за да огледа основите на каменния мост, който отстъпващите турци опитаха безуспешно да взривят.
Г-н Вилиърс, ръководещ кинооператорите на „Kинемаколор“, изпратени
на фронта от г-н Ърбан, беше на същото място край реката и получи
разрешението на царя да заснеме събитието. Този кадър ще бъде един
от наистина интересните, които предстои скоро да видим върху екрана
в театър Скàла52.
Излиза, че през есента на 1912 г. в България са осъществени едни от
ранните цветни движещи се изображения! Не само заснети, но и показани – първоначално в Скàла, където през „Коледната седмица“ Чарлс
Ърбан демонстрира „кинокадри от Балканската война“53, а на 13.1.1913
г. представя „кинемаколорни филми от битката на Балканите“54.
„Кинокадри от Дурбар, чудесни изгледи от строежа на Панамския канал и епизоди от войната на Балканите, заснети лично за г-н Ърбан, под
режисурата и контрола на известния военен кореспондент г-н Фредерик
Вилиърс“ включва и програмата, с която на 20.04. 1913 г. в Париж бива
открит театър „Едуард VII“, пригоден за показ на кинемаколорни представления, които до този момент жителите на френската столица не са
виждали55. Британската преса свидетелства за прожекции на „Балканската
война“ на Вилиърс в Херефорд56 през юни и в Бирмингам57 през август…
Прожекции в Щатите
„Кинемаколор“ дебютира триумфално и в Новия свят – на 11.12.1909
г. в прочутата нюйоркска зала „Медисън Скуеър Гардън“. През април
51 Bottomore, Stephen. Frederic Villiers. Available at: http://www.victorian-cinema.net/villiers.
htm [accessed 24.05.2019].
52 With the Bioscope in the Balkans. № 4–The War Films–A Critique. – The Bioscope, № 321,
5.XII.1912, 715.
53 “Kinemacolor” Pantomime at the Scala. – The Bioscope, № 321, 5.XII.1912, 711.
54 The Balkan War in “Kinemacolor”. – The Bioscope, № 326, 9.I.1913, 95.
55 Kinemacolor in Paris. Interview with Mr. Charles Urban – The Bioscope, № 327, 16.I.1913,
175; Pour nos lecteurs Francais. Paris. – The Bioscope, № 330, 6.II.1913, 429.
56 Kinemacolor at Hereford. – The Bioscope, № 348, 12.VI.1913, 783.
57 Birmingham Notes. – The Bioscope, № 357, 14.VIII.1913, 483.
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1910 отвъд океана възниква The Kinemacolor Company of America58. Поради това към Щатите се отправя и голяма част от цветната целулоидна
продукция на Чарлс Ърбан и Джордж А. Смит. Късче от нея е и лентата
„Балканската война”. В края на 1912 г. нюйоркското списание Moving Picture
World я анонсира в съобщение, озаглавено „Кинемаколор“ и включено
в рубриката „Коментари към филмите“. Благодарение на тези няколко
реда днес се знае съдържанието на кинохрониката: „Има много сцени от
събития, взети от театъра на войната. Повечето от снимките обаче са на
маршируващи войници. Кинокадрите показват онази страна на войната,
която обикновено се пренебрегва и забравя от непрофесионалиста, а
именно – снабдяването на войниците. Виждат се много влакове, а също
и артилерия, теглена от волове. Турските пленници не изглеждат особено
унили. Естествено, те се забавляват, когато ги снимат. Всичко наистина
е много интересно“59.
В началото на февруари 1913 г. изданието отпечатва материала „Няколко
добри кинемаколорни изгледа“, представящ хрониката „Със сръбската
армия пред Одрин“. За съжаление, само с две изречения: „Многобройни
са чудесните лагерни епизоди, някои от които ще предизвикат специален
интерес. Показано е също сръбското изкачване на един голям редут с
цел заемането на позиции, които да позволят осуетяването на турските
опити за пробив в обсадата“60. Идентичен текст се повтаря и в следващия
брой“61, който същевременно смогва да предложи в рубриката „Независими филмови сюжети значително по-обширно съдържание на хрониката62.
На 22.02.1913 г. също Moving Picture World, рекламирайки „една изцяло
нова програма от филми за Балканската война”, която The Kinemacolor
Company of America предлага в лицей „Карнеги“, подхвърля, че там през
предишните два месеца са били прожектирани „Строежът на Панамския
канал” и „Действителни сцени от Балканската война“, „заснети по системата „Кинемаколор“63.
58 McKernan, Luke. The Bioscope. Colourful stories no. 11. – Kinemacolor in America. Available
at: https://thebioscope.net/2008/06/15/colourful-stories-no-11-kinemacolor-in-america/ [accessed
27.05.2019]
59 Comments on the Films. Independent. Kinemacolor. – The Moving Picture World, № 13,
28.XII.1912, 1294.
60 Some Good Kinemacolor Pictures. – The Moving Picture World, № 7, 15.II.1913, 662.
61 Comments on the Films. Independent. Kinemacolor. With the Servian Army Bevore
Adrianople. – The Moving Picture World, № 8, 22.II.1913, 782.
62 Independent Film Stories. Kinemacolor. With the Serbian Army Before Adrianople. – The
Moving Picture World, № 8, 22.II.1913, 818.
63 Motion Picture Exhibitors’ League. – New Kinemacolor War Reels. – The Moving Picture
World, № 8, 22.II.1913, 790; Our American Letter. Specially Contributed by W. Stephen Bush –
The Bioscope, № 337, 27.III.1913, 971.
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1. Изобретателят Джордж Албърт Смит
The inventor George Albert Smith

3. Прожекционен апарат Kinemacolor
Movie projector Kinemacolor

2. Продуцентът Чарлс Ърбан
The producer Charles Urban

4. Снимачна камера Kinemacolor
Movie camera Kinemacolor
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5. Крал Джордж V и кралица Мери по време на церемонията в Delhi Durbar
King George V and Queen Mary during the Delhi Durbar ceremony
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6. Две реклами за Kinemacolor в софийската
преса от 1912 г.
Two reports of Kinemacolor in Sofia Press
since 1912

7. Съобщение в нюйоркското списание The Moving Picture World
A Message in the New York’s Magazine The Moving Picture World
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8. Фредерик Вилиърс в своя фургон по време на Балканската война
Frederic Villiers in his covered wagon during the Balkan Wars (1912–1913)

Краят на „Kинемаколор“
Методът просъществува до 1914 г., след което интересът към него рязко спада. За това допринася и съдебният процес, започнат срещу Чарлс
Ърбан в края на 1913 г. от Уилям Фрийс-Грийн, който също разработва
технология за цветно снимане на филми, която назовава „биоколор“
(Biocolour). Желаейки нейното въвеждане в търговска експлоатация, той
прави опити да я популяризира, като по този начин нарушава изключителните права върху цветното кино, закрепени от Ърбан с редица патенти
и лицензи. В крайна сметка Апелативният съд отрича универсалността
на метода Ърбан – Смит и отхвърля неговия монопол, след като решава,
че процесът на заснемане и възпроизвеждане на естествените цветове е
достъпен за всеки. Присъдата е тежък удар за Ърбан, който обявява The
Natural Color Kinematograph Company в доброволна ликвидация. ФрийсГрийн печели делото, но неговият биоколор не съумява да се наложи на
пазара и не оставя значима следа в историята на киното. За разлика от
кинемаколора, чийто шестгодишен експлоатационен период се оказва
достатъчен, за да бъде методът охарактеризиран като „Осмото чудо на
света“. Още през 1914 г. технологията престава да се ползва за снимане,
но разпространението на осъществените с негова помощ цветни филми
продължава до края на Първата световна война (1914–1918).
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THE KINEMACOLOR IN BULGARIA
Petar Kardjilov
Summary: The Kinemacolor was a cinematographic shooting process developed
on the base of green and red colours by George Albert Smith (1864–1959). In
March 1909, he and the American Charles Urban (1867–1942) established the
Natural Color Kinematograph Company (also known as Kinemacolor) using the
invention for commercial purposes. The first ever movie filmed using this method
was The History of Napoleon (1910, drama). Charles Urban’s greatest achievement
was the spectacular Kinemacolor record of the 1911 Delhi Durbar ceremony of
King George V and Queen Mary’s coronation as Emperor and Empress of India.
Delhi Durbar was screened around the word with a huge success. The company
appeared in Bulgaria on 19 May 1912, in New America ex-variety-theatre. In the
Balkan War (1912) Kinemacolor sent a crew led by the famous war artist and
correspondent Frederic Villiers. That was how one of the earliest cinema frames
in colour happened to be taken in Bulgaria as seen in the American The Moving
Picture World j. (1907-1927).
Keywords: The Kinemacolor, colour cinema, Charles Urban, George Albert
Smith, the history of early cinema in Bulgaria, Balkan Wars
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БЪЛГАРСКАТА ИЗЛОЖБА В РУМЪНИЯ (1945).
КУЛТУРНА ПОЛИТИКА И ТВОРЧЕСКА РЕФЛЕКСИЯ
Наташа Ноева1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: Основните дейности и кадровата политика на СХБ от края на 1944
и началото на 1945 г. са силно политизирани и поставени в услуга на официалната партийна и държавна линия за демонстриране на силата и единството
на отечественофронтовската власт, където доминираща роля има Комунистическата партия. Извършената в кратки срокове политическа преориентация на
България първоначално ограничава международните контакти на СХБ. През
март 1945 г. се възобновяват дипломатическите отношения между България
и Румъния и се полага началото на културно сътрудничество между двете
страни. Като следствие от политиката за сближаване и развитието на двустранните отношения до Съюза на художниците идва предложение през юни
1945 г. български художници да участват със свои творби в общата национална
изложба на румънските художници. В салона „Далес“ в Букурещ представят
свои произведения 36 утвърдени български автори – живопис и скулптура,
чиито отзиви – положителни, а по-често отрицателни (обвинения във формализъм), са публикувани в критиката. Художественият живот в България търпи
рязък обрат – плурализмът, свободната творческа изява и стиловото многообразие отстъпват място на естетиката на социализма и силовото налагане
на официалната идеология за „партийност“, „народностност“ и „класовост“
на изкуството. Голяма част от тези автори, чиито творби са отхвърлени от
Изложбения комитет при журирането, откриват, докато трае ХІХ ОХИ, алтернативна изложба в залата на бул. „Цар Освободител“ като акт на протест.
Ключови думи: Съюз на българските художници, румънски художници,
изложби, живопис, скулптура, формализъм, галерия „Раковски“ 125

След края на Втората световна война и преврата на 9 септември 1944
г. настъпилите коренни промени в политическия, икономическия и обществен живот в България неизбежно рефлектират и в културната сфера.
1 Natasha Noeva is a PhD student at the Institute of Art Studies, BAS. Research areas: painting,
sculpture, gallery as an institutional center of art life. Author of the articles: Eliezer Alchech
and the Aesthetics of Disgrace. 1945. In: The Year of High Hopes, SCAG, Sofia, 2018, 209–301;
In the Heart of Sofia. In: European Presence in the Contemporary Architectural Face of the
Bulgarian Capital. SCAG, Sofia, 2019; 125 Rakovski Gallery. Center for International Cultural
Cooperation. In: 90 years Museum of Sofia. RHM, Sofia, 2018; articles in Culture and Literaturen
Vestnik weeklies, etc. E-mail: natasha.noeva@abv.bg
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На 19 септември 1944 г. се провежда общо събрание, в което взимат
участие част от членовете на Съюза на дружествата на художниците в България (СДХБ) и се полагат основите на нов единен Съюз на художниците в
България (СХБ), в който федеративният принцип е заменен с индивидуално
членство. След извършените структурни и организационни промени на
практика СДХБ и дружествата прекратяват своето съществуване, а Съюзът
на художниците в България монополизира цялата художествена дейност.
Новата власт пряко ангажира творческите съюзи в масовата пропаганда
за прокарването на „правилната“ идеологическата доктрина. Основните
дейности и кадровата политика на СХБ от края на 1944 и началото на 1945 г.
са силно политизирани и поставени в услуга на официалната партийна и
държавна линия за демонстриране на силата и единството на отечественофронтовската власт, в която доминираща роля има Българската комунистическа партия (БКП).
През месец март 1945 г. се възобновяват дипломатическите отношения
между България и Румъния и се създават условия за полагане на началото
на културно сътрудничество между двете страни2. Активна роля за двустранните връзки играят учреденото на 25 януари 1945 г. в София Българо-румънско дружество3 и създаденото през лятото на 1945 г. в Букурещ
Румънско-българско дружество. Двете дружества организират конференции,
чествания, сказки, литературни четения4, концерти, извършват преводаческа
и издателска дейност5. В художествената сфера от съществено значение са
посещенията на две български делегации от писатели и художници през
юни 1945 г. в Букурещ, последвани от делегация на румънските художници
през януари 1946 г. в София, по време на които се договарят конкретните
форми на бъдещо сътрудничество.
Като следствие от политиката за сближаване между България и Румъния
и развитието на двустранните отношения до Съюза на художниците в България чрез Сава Гановски, пълномощен министър на България в Букурещ,
идва предложение български художници да участват със свои творби в
общата национална изложба на румънските художници в изложбения салон „Далес“ – Букурещ през юни 1945 г., като за тях специално е отделена
2 Макар че двете страни са сателити на нацистка Германия по време на Втората световна
война, те не поддържат официални културни връзки помежду си преди и по време на
войната. Попадането в сферата на влияние на СССР след войната ги сближава поради
общата им политическа съдба.
3 ЦДА, ф. 98, оп. 1, а.е. 13, л. 4–8 [TsDA, F. 98, op. 1, a.e. 13, l. 4–8].
4 ЦДА, ф. 2, оп. 1, а.е. 132, л. 52; а.е. 133, л. 109 [TsDA, F. 2, op. 1, a.e. 132, l. 52; a.e. 133, l. 109].
5 Kishkilova, Pasha. Начало на културното сътрудничество между НР България и СР Румъния (1944–1947) [Nachalo na kulturnoto satrudnichestvo mezhdu NR Bulgaria i SR Rumania
(1944–1947)]. – Исторически преглед. 35 години социалистически път [Istoricheski pregled.
35 godini socialisticheski pat], 1979, № 4–5, 185–196.
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централна стена с размери 12 метра дължина и височина 6–7 метра6. Изпратени са скица на експозиционната площ и указания за произведенията,
които трябва да са създадени през миналата или през настоящата година
– т.е. картини с големина не по-малко от 50 х 60 см и не повече от 1 кв. м и
около 10 скулптурни творби. Според официалната покана на домакините
от Букурещ на откриването трябва да присъстват 5–6 български художници
като гости на румънския Синдикат на художниците, а един от тях да изнесе
доклад върху състоянието, целите и задачите на изкуството в България.
В следвоенните години организирането на изложба от чужбина се оказва
нелека задача за България. Галерията на ул. „Раковски“ 125 е пострадала
сериозно от бомбардировките над София и не може да бъде използвана.
Поради липса на помещение СХБ отправя молба към Художествената
академия да предостави един от своите салони, където да се журират
творбите за изложбата в Румъния. За експозицията Художественият съвет
на СХБ подбира колекция от 23 живописни, 9 графични и 8 скулптурни
творби. С писмо от 30 май 1945 г. СХБ уведомява Синдиката за изящни
изкуства в Букурещ, че в делегацията от българска страна са включени
Александър Жендов, Георги Попов, Илия Петров, Николай Евров, Марко
Марков, Марко Бехар и прилага списък с имената на художниците и творбите, които ще участват7.
В салон „Далес“ на 16 юни 1945 г. представят свои произведения 36 автори8: Дечко Узунов, Васил Иванов, Владимир Кавалджиев, Вера Недкова,
Николай Маринов, Илия Петров, Георги Попов, Николай Евров, Георги
Павлов, Никола Аръшев, Давид Перец, Петър Младенов, Борис Иванов,
Иван Ненов, Александър Стаменов, Елиезер Алшех, Зоя Паприкова, Преслав Кършовски, Стефан Иванов, Бронка Гюрова, Цено Тодоров, Панайот
Панайотов, Стоян Венев – живопис; Борис Ангелушев, Марко Бехар,
Веселин Стайков, Илия Бешков, Александър Поплилов – графика; Васка
Емануилова, Мара Георгиева, Николай Шмиргела, Андрей Николов, Васил
Гачев, Любомир Далчев, Димо Лучиянов – скулптура. На откриването
присъстват румънският министър на изкуствата Раля и пълномощният
министър на България в Румъния Сава Гановски9.
Българската експозиция е посрещната с голям интерес и получава много
ласкави оценки. Румънският министър-председател г-н Петре Гроза при
посещението си в изложбата пожелава да откупи за собствената си колекция
картината „Пейзаж“ от Дечко Узунов, картини купуват и министърът на
6 ЦДА, ф. 133, оп. 2, а.е. 1, л. 54 [TsDA, F. 133, op. 2, a.e. 1, l. 54].
7 ЦДА, ф. 133, оп. 2, а.е. 1, л. 29 [TsDA, F. 133, op. 2, a.e. 1, l. 29].
8 ЦДА, ф. 133, оп. 2, а.е. 1, л. 26 [TsDA, F. 133, op. 2, a.e. 1, l. 26].
9 Български художници в Букурещ [Balgarski hudozhnici v Bukuresht]. – Отечествен фронт
[Otechestven front], № 241, 19.06.1945.
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изкуствата, както и частни колекционери. Министерството на изкуствата
откупува за държавната колекция „Пейзаж“ от Бронка Гюрова, „Празник“
от Александър Стаменов, „Майка“ от Мара Георгиева и „Портрет“ от
Георги Попов10.
Важно е да се отбележи, че партийното ръководство дава задача на
художниците да отразят в творбите си пейзажа, бита и начина на живот, строителството на новото общество, т.е. творбите са подчинени на
официалната идеология за „партийност“, „народност“ и „класовост“ на
изкуството. Въпреки партийните директиви, въпреки идеологическите
норми художниците представят за участие творби, в които ясно проличава
свободата на творческа интерпретация по отношение на сюжет, тематика, пластическо изграждане, стилово многообразие. При предаване на
действителността взимат само външните признаци на предмета и насочват вниманието си към внушението, към експресията на цвета, формата,
фактурата, изразяват самите себе си и своето виждане за същността на
изкуството и творческия акт.
За съжаление, за тази изложба единствени източници на информация
са съхраняваните фондове на Съюза на българските художници, Министерство на информацията и изкуствата и Българо-румънския комитет/
Българо-румънското дружество в Централен държавен архив към ДАА
„Архиви“, както и отчасти запазените документи-досиета в архива на Съюза
на българските художници (СБХ). Не разполагаме с каталог от изложбата
от 1945 г. въпреки намерението на организаторите такъв да бъде издаден,
защото СХБ закъснява с изпращането на материалите за отпечатването
му. Но важна и ценна информация ни предоставят публикациите и отзивите за изложбата в румънския и българския ежедневен и периодичен
печат, които ни дават възможност да реконструираме, макар и частично,
българската експозиция.
От публикациите в румънската преса можем да съдим както за впечатлението, което участието на българските художници оставя в публиката
и специалистите, така и да придобием представа за характера на експозицията в тематично отношение и от гледна точка на пластическия изказ.
Ето някои от тях, запазени в ЦДА:11
Приносът на българските художници е сериозен и от най-добър ефект.
За тези, които се интересуват от „националната особеност“, той сигурно не ще каже голямо нещо, в смисъл, че художниците и скулпторите
оттатък Дунав рисуват и скулптират като нас и както по-голямата част
от техните съвременници. Едва тук-таме се появява някаква етническа
подробност или една малка особеност в някой модел. Изкуството преце10 ЦДА, ф. 133, оп. 2, а.е. 1, л. 7–8 [TsDA, F. 133, op. 2, a.e. 1, l. 7–8].
11 ЦДА, ф. 133, оп. 1, а.е. 1, л. 62–68 [TsDA, F. 133, op. 1, a.e. 1, l. 62–68].
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нява качеството на една творба, а не „националното“ в някакъв сюжет.
Обучени от солидното на западното пластично изкуство, българските
художници са [...] показали като нас, че са в състояние да асимилират
това що се схожда с характера на всеки един от тях и да ни дават приятни и задълбочени творби, които могат да се наредят достойно, както
много от нашите, до западните в някой музей.
Ще цитирам наслуки няколко от тези, които най-много ми харесаха:
Едно кафене от Стаменов – цялостна работа, изработена живо, пълна с
правдиви и весели подробности; един морски пейзаж, много декоративен,
изискан като хармония в цветове от Узунов; един малък пейзаж с импресионистически отражения и деликатно чувство от Павлов; един пейзаж,
или по-право един откъслек от градски изглед: лицевата страна на една
къща, в средата на която се намира балкон, с няколко хора, оригинална
като тема, рисувана с голяма сила и точност.
Между акварелите една „импресия“ от Маринов се отличава с атмосферата, която художникът е съумял да осъществи около трите фигури,
гледани като през мъгла.
Скулптурата е на висотата на художеството. Тя е практикувана с
еднакъв успех от няколко жени, между които отбелязвам особено Емануилова, с една теракота – глава, в която реалистическата подробност
и стилизираните черти се смесват по щастлив начин, и Георгиева, чиято
малка по размери група „Майчинство“ е колкото се може по-грациозна.
(в. „Универсул“, 30.VI.1945 г.)
За първи път общата художествена изложба е включила и няколко
картини и скулптури на чужди художници, т.е. на българските художници.
Народи, които в миналото са се срещали така често и които желаят
едно бъдеще, колкото се може по-светло, едно бъдеще, за което трябва
да се борят срещу същите пречки, трябва да умножат и да поддържат
духовните връзки, за да се опознаят по-добре и да опознаят всичко, което
ще позволи откриването на нов свят и на нови хоризонти.
За първи път, подчертаваме още веднъж, това, което изтъкнахме
по-горе, на тази обща художествена изложба участват премирани художници в миналото, носители на националните награди, големи майстори.
Тези факти не трябва да бъдат минати под мълчание. Напротив, осмеляваме се да подчертаем, че те ще бъдат решаващи за всичко, което
ще следва.
Малкият брой на изложените работи от българските художници не
ни позволява да си съставим едно мнение върху българското пластично
изкуство изобщо. Някои ни напомнят за първите наши художници, например за Теодор Анам, други за импресионизма, а трети за съвременното
италианско изкуство.
Докато Панайот Панайотов в своята „Композиция“, изработена в не
много модерен маниер, ни напомня за Теодор Аман, Петър Младенов със
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своя „Балкон“ ни напомня за днешните италиански художници. Много
по-самобитна е Бронка Гюрова. Тя излага един пейзаж, който много ни
напомня за усилията на нашите художници.
Давид Перец показва пейзаж, който, въпреки че се разгръща в пълна
светлина, в една цялостна обедна светлина, е проникнат от една тайнствена нежност. Иван Ненов излага „Композиция“, в която виждаме
сходства със заниманията на Палади, със силно очертаване на светлината. Толкова силно, че ни напомня за съветския художник Дейнека.
Александър Стаменов в „Празник“ изобразява местни бохеми. Действието става на смрачаване.
Борис Ангелушев рисува партизанин със сериозни, силни, живи черти,
а Марко Бехар ни показва три рисунки из строгата и тъжна съвременност. Веселин Стайков ни дава картина от пристанище. Тази гравюра
събужда у нас стари носталгии. [...]
[...] Българската скулптура задържа надълго нашите погледи. Тя се
колебае, както и нашата, между живата твърдост, която се стреми
към величавото, и нежната сладост, която се интересува от кожата
и усмивката.
Между величаво и интимно се изреждат тези, които получиха най-многото гласове: Васил Гачев, Мара Георгиева, Иван Лазаров, Димо Лучиянов
и Андрей Николов. (в. „Румъния либера“, 13.VII.1945 г.)
Един измежду българските художници, които ни посетиха наскоро,
Марко Бехар, се е борил не само със своите карикатури и рисунки срещу
фашизма, но взимайки оръжието, се е числил в партизанските отряди,
които нападаха в планинските местности на България както германските войски, така и войските на предателското българско правителство. Съпругата на художника Марко Бехар е била осъдена от военния
съд на смърт, но е била спасена от революцията на 9 септември 1944
г. – тогава, когато българският народ събори фашистката диктатура
и тръгна по пътя на свободата.
Случаят с този български художник е един от безбройните случаи
на европейските художници, борци срещу фашистката тирания, за поправдив и по-светъл свят, в който изкуството да има добре определена
социална роля. (в. „Скънтея“, 1.VII.1945 г.)
Посещението на българските художници и скулптори в Румъния, след
посещението на българските писатели, придобива значение, върху което
да се замислим дълбоко.
От съпоставянията, които направихме, и от сходствата в мислите
и въжделенията между нас и българите можахме да видим истинската
позиция на българските художници, съзнаващи социалното артистично
значение на тяхното присъствие у нас, в разгара на борбата за демократизиране на културата и на изкуството в тази част на Европа, с
която сме свързани.
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Като естествена последица на тази пълна еднаквост в разбиранията, между делегациите на Съюза на българските художници и на
художниците от Синдиката на изящните изкуства у нас, бяха решени
редица мерки, чрез прилагането на които ще може да се установи едно
истинско, братско сътрудничество между пластичните изкуства.
Въпросните мерки можаха да се осъществят вследствие правилното разбиране на нуждата от едно постоянно сътрудничество между
художниците на съответните държави. За това се предвижда не само
участието на съответните художници на всички обикновени общи изложби, но и една обмяна на художници, които да проучат, да асимилират
и да осветят всичко, което би могло да помогне за осъществяването на
истинското братство по линията на общите социални и художествени
въжделения. (в. „Виктория“, 3.VII.1945 г.)
Това, което българските художници излагат сега, не представлява
специфичното на българското изкуство, което е мъждеело по времето
на насилието. Българският художник е предимно художник на масата,
социален изобретател. Годините на потисничество са го преобърнали на
войник – партизански борец, обаче душата му на художник е придобила
по този случай образи, които ще се видят в картините на голямата
изложба, която подготвя Съюзът в София. (в. „Драпелул“, 23.VI.1945 г.)
На 18.VI.1945 г. в. „Румъния либера“ публикува материал, в който
председателят на СХБ Александър Жендов подчертава важността на
сътрудничеството в културната област между българските и румънските
артисти. Той говори за устройството на Съюза на българските художници,
учреден след 9 септември 1944 г. и структуриран в четири отдела: живопис,
скулптура, графика и декоративно изкуство; за участието на българските
художници в партизанското движение срещу фашистката диктатура, както
и че всички фашистки художници са били отстранени от новата професионална организация. Отбелязва и някои от инициативите на СХБ като
уреждането на изложби в страната със сюжети от Отечествената война
или въвеждането в гимназиалния курс на часове по пластично обучение,
освен обикновени часове по рисуване.
Съюзното ръководство обаче е изправено пред много сериозен проблем.
След въздушните нападения през 1944 г. столицата остава на практика
без помещение, където могат да се устройват изложби. Разрушени са
Държавната художествена галерия на пл. „Ал. Невски“, Зала „България“, галерията на ул. „Аксаков“. Опожарена е и галерията на Съюза на
художниците на ул. „Раковски“ 12512. Нуждата от изложбено помещение
в столицата наред със своята чисто културна функция в новата обществено-политическа обстановка придобива вече и политически характер.
12 ЦДА, ф. 133, оп. 1 доп., а.е. 1, л. 37 [TsDA, F. 133, op. 1 dop., a.e. 1, l. 37].

555

Всички инициативи за сътрудничество с югославските, съветските и румънските колеги се осуетяват поради липса на подходяща изложбена зала.
Художниците са принудени да използват неудобни и непригодни за целта
тесни и тъмни помещения, и са лишени от възможността да контактуват
с публиката13. СХБ съобщава на румънските си колеги, че предвидената
за есента на 1945 г. изложба с тяхно участие се отлага за известно време
поради забавилия се ремонт на залата на „Раковски“ 125.
Съюзът на художниците е в тежко материално положение и не е в състояние сам, със собствени средства, да поеме възстановяването на своя
дом на ул. „Раковски“. Ето защо се принуждава да потърси подкрепата
на държавата, като се обръща за съдействие първо към Министерството
на благоустройството, пътищата и съобщенията. Назначената комисия, в
която участват арх. Стефан Леонкев и арх. Никола Дончев от Дирекция на
архитектурните строежи, преглежда на място и установява щетите, описва подробно необходимите ремонтни дейности във всички канцеларски
помещения и изложбената зала, както и по възстановяването на електрическата инсталация и отоплителната система. В доклада от 25 януари 1945
г. са посочени по пера всички разходи, общата сума възлиза на около 3
милиона лв. СБХ разпраща писма до отговорните държавни и общински
институции и настоятелно търси подкрепа и финансова помощ, докато
най-сетне, в края на 1945 г., галерията на ул. „Раковски“ 125 отваря врати.
На 23 декември 1945 г. се открива ХІХ Обща художествена изложба14.
В нея по покана на СХБ участват и 34 румънски живописци и скулптори15.
За българската експозиция изложбеният комитет подбира произведения
с борческа, антифашистка тематика, привеждайки аргумента, че тези
творби трябва да „станат обществено достояние по-скоро като историческо явление, отколкото като художествено постижение“, а „качествата и
недостатъците на тези картини могат да дадат полезни изводи за бъдещето
развитие на нашето изкуство“16.
Към експозицията се отправят и остри критики. В годините на започващ яростен идеен догматизъм се чуват обвинения във формализъм, че
творбите не отговарят на новите задачи пред изкуството – художественият
образ да е правдиво и реалистично изображение на действителността.
Председателят на Камарата на народната култура Александър Обретенов в
13 Ibid.
14 Vasileva, Sofia. Съюз на дружествата на художниците в България. Предистория, организация и дейност 1919–1945 [Saiuz na druzhestvata na hudozhnicite v Bulgaria. Predistoria,
organizacia i dejnost 1919–1945]. Sofia, 2012, 206–207.
15 Sotirov, Stoian. Румънските художници в XIX ОХИ [Rumanskite hudozhnitsi v 19th OHI]. –
Работническо дело [Rabotnichesko delo], 9.I.1946.
16 Протокол на Изложбения комитет [Protokol na Izlozhbenia komitet]. – Работническо
дело [Rabotnichesko delo], № 2, 9.1.1946.
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статия, публикувана в сп. „Изкуство“, пише, че представената реалност е
илюзорна, „народът е само маса, фон...“17 През 1947 г. по повод на общите
художествени изложби Крум Кюлявков вече остро критикува художниците, поддали се на „заразата, която по едно време беше заляла целия свят.
Защото как другояче би могло да се нарече бързото разпространение на
формализма, ако не зараза“18.
Културното сътрудничество между България и Румъния продължава
и през следващата 1946 г. През януари в София пристига делегация на
румънски художници, водена от секретаря на Синдиката на румънските
художници Макс Макси. В преговорите с Камарата на народната култура
договореностите от букурещката спогодба от 18 юни 1945 г. се потвърждават и се разширяват с нови инициативи като организиране на изложби в
Румъния през ноември 1946 и в България през април – май 1947 г. с творби
от пребиваването на художници в творчески командировки в двете страни
на разменни начала.
Румънското Министерство на изкуствата още през 1945 г. пристъпва
към изпълнение на решението за творчески обмен и отпуска сума от 1,5
милиона леи19 за гостуването на български художници в Румъния, а Синдикатът на изящните изкуства кани през септември с.г. петима български
артисти. Управителният и Художественият съвет на СХБ решават да бъдат
изпратени Мара Георгиева, Александър Поплилов, Георги Попов, Борис
Ангелушев и Александър Стаменов, като от своя страна се задължава да
покани петима румънски художници за месец и половина в София. Поради
забавяне от румънска страна посещението на българските и румънските
художници се отлага за следващата година и се осъществява през лятото
на 1946 г. Резултатите от творческите командировки са представени в
съвместна изложба, в която румънските автори представят 105 живописни и 13 скулптурни творби, а българските художници – 54 картини и 4
скулптури. Изложбата е открита на 17 април 1947 г. в Букурещ, а след това
в София на 25 май.
Изложбата на българските художници в Букурещ през 1945 г. полага
началото културните връзки и сътрудничество между българските и румънски творци и е значима стъпка за опознаване и обогатяване на взаимоотношенията между двата народа, между и българското и румънското
изобразително изкуство.
Съвместните българо-румънски изложби от 1945 г. и 1947 г. се провеждат във време, когато се води ожесточена борба между стария и новия
17 Obretenov, Aleksandar. Правдиво изкуство [Pravdivo izkustvo]. – Изкуство [Izkustvo],
1946, № 1, 11–12.
18 Kiuliavkov, Krum. Формализмът в изобразителното творчество. Изкуство и политика
[Formalizmat v izobrazitelnoto tvorchestvo. Izkustvo i politika]. Sofia, 1947, 62–65.
19 ЦДА, ф. 133, оп. 2, а.е. 1, л. 61 [TsDA, F. 133, op. 2, a.e. 1, l. 61].
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обществен и политически строй при смазващ идеологически натиск.
Всякакви отклонения от „правилната партийна линия“ се санкционират,
включително и в духовната сфера. Духът на времето оказва влияние
върху характера и същността на проявите в програмите за културното
сътрудничество, върху тяхното организиране и осъществяване. Неслучайно пред българските художници, които участват в „Официалния
салон“ в Букурещ, е поставена задачата в произведенията си да отразяват борбата и постиженията при строителството на новото общество.
Показателни са темите за провежданите изложби в Румъния и България: „Труд и демокрация“, „Борбата за освобождение и мир“, „Борбата
против монархизма и реакцията“, „Борбата против хитлеро-фашистката
окупация“, „Разгромът на фашизма“, „Строителството на социализма
в България и „Румъно-българското приятелство“ и др.20. Но от друга
страна, дори и когато външни обстоятелства налагат някакви тематични
или идеологически ограничения, или по-точно въпреки тях, истинският
творец неотклонно защитава творческото си кредо и правото на свободен
изказ. Свободният творчески дух именно за това е свободен – защото
не се подчинява на императиви или конюнктурни директиви, защото
отстоява личната си творческа и човешка позиция чрез своето изкуство.

1. Скица на експозиционната площ и указания за произведенията за българското изкуство
в румънската изложба в Букурещ, 1945, ЦДА, ф. 2
Sketch of the exhibition area and directions for the works of Bulgarian art in the Romanian
exhibition in Bucharest, 1945, TsDA, F. 2

20 ЦДА, ф. 2, оп. 1, а.е. 90, л. 55, 61, 67, 71, 80 [TsDA, F. 2, op. 1, a.e. 90, l. 55, 61, 67, 71, 80].
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2. Списък на творби, подбрана от художествения съвет при СХБ за участие на българското
изкуство в румънската национална художествена изложба в Букурещ, 1945, ЦДА, ф. 133
List of art works, selected by the Artistic Council of the Union of Bulgarian Artists for participation
in the Bulgarian art in the Romanian National Art Exhibition in Bucharest, 1945, TsDA, F. 133

3. Давид Перец, „Рибари“, 1945, м.б., върху хартия, 24 х 32 см, СГХГ
David Peretz, Fisherman, 1945, oil on paper, 24 x 32 cm, SCAG
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4. Борис Ангелушев, „Войници/Патрул“, 1945, въглен, креда, 52 х 73 см, СГХГ
Boris Angelushev, Soldiers/Patrol, 1945, charcoal, chalk, 52 x 73 cm, SCAG

5. Панайот Панайотов, „Почивка“, 1945, м.б., пл., 55 х 45
см, ХГ „Илия Бешков“, Плевен
Panayot Panayotov, Rest, 1945, oil on canvas, 55 x 45 cm,
Iliya Beshkov Art Gallery, Pleven
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6. Марко Бехар, „Изселници“, 1945, туш върху хартия, 21 х 16.5 см, СГХГ
Marko Behar, The Emigrants, 1945, ink on paper, 21 x 16.5 cm, SCAG

7. Александър Стаменов, „Ресторант/Празник“, 1938, м.б., платно
54 х 65,6 см, Национална галерия, София
Alexander Stamenov, Restaurant/Feast, 1938, oil on canvas, 54 x 65,6 cm,
National Gallery, Sofia
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A BULGARIAN EXHIBITION IN ROMANIA (1945).
CULTURAL POLICY AND CREATIVE REFLECTION

Natasha Noeva
Summary: The main activities and the policy of the Union of Bulgarian Artists
(UBA) in late 1944 and the early 1945 were heavily politicised and put to the service
of the official party and state line for demonstrating power. The rapid political
reorientation of Bulgaria initially restricted the international contacts of UBA. In
March 1945, the diplomatic relations between Bulgaria and Romania were restored,
initiating cultural cooperation between the two countries. As a result of the policy
of rapprochement and the development of bilateral relations, UBA was invited
in June 1945 to participate in the national exhibition of the Romanian artists. At
the Dales Hall in Bucharest, 36 established authors presented their paintings and
sculptures, receiving positive and more often negative reviews. Bulgaria’s art life
took a sharp turn under the influence of external factors: pluralism, free creative
expression and style diversity gave way to the aesthetics of Socialist Realism and
the forceful imposition of the official ideology of ‘adherence to party principles’,
‘nationality’ and ‘class nature’ in art. Many of the authors, whose artworks were
rejected by the selection committee, mounted an exhibition alternative to the then
held 19th edition of the General Art Exhibition in an act of protest.
Keywords: Union of Bulgarian Artists (UBA), Romanian artists, exhibitions,
painting, sculpture, formalism, Rakovski 125 Gallery
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СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКИ РЕФЛЕКСИИ
В ПЕЙЗАЖА ПРЕЗ ХХ ВЕК
Милена Блажиева1
Абстракт: На пръв поглед пейзажният жанр изглежда неутрален по отношение на социалнополитическия контекст, в който едно или друго произведение
се появява. В действителност обаче социалнополитическите условия често
оказват чувствително влияние върху развитието на жанра дори и тогава,
когато изглежда, че артистът е индиферентен по отношение на социалните
и политическите процеси.
В текста са разгледани различни примери, които илюстрират различната реакция на артистите по отношение на социалнополитическата действителност.
Тази реакция се развива в широки граници – от съзнателно дистанциране
до остър критичен поглед към социалнополитическите обстоятелства.
Особено място заемат пейзажите, създадени в рамките на тоталитарни или
на авторитарни политически режими, които се превръщат в своего рода
политическа прокламация, като често авторите ги създават в резултат на
политически и социален натиск.
Ключови думи: модерно изкуство, съвременно изкуство, импресионизъм,
нова предметност, прецизионизъм, тоталитарно изкуство

Пейзажният жанр на пръв поглед изглежда неутрален по отношение
на социалнополитическите процеси в дадено общество. В действителност обаче в рамките на жанра съществуват различни категории, които
отразяват различните модели на реакция на художника към обществени
или политически събития, както и различните модели на взаимоотношенията между артист и общество, между артист и власт.
Настоящият текст е опит да бъдат определени, макар и в най-общи
линии, различните категории в пейзажа, като тези категории са диференцирани на базата на рефлексиите на взаимовръзките художник – общество – власт. Вниманието е насочено към ХХ в., тъй като именно през
1 Milena Blazhieva is an Asst. Prof. in Art History at the University of Sofia. Research areas:
totalitarian art. Articles: The “Inferior” Genres (Still Life, Interior, Nude) in the System of Genre
Hierarchy in the First Half of the 1950s. In: Art Readings 2017. Sofia, 2018, 250–256; The State
Policy in the Sphere of Plastic Arts in the First Half of the 1950s and its Impact on Ecclesiastical
Monumental and Decorative Painting. In: Art Readings 2014. Sofia, 2015, 366–376; The Art of
Socialist Realism as a Project of the Curator State. In: Art Readings 2012. Sofia, 2013, 325 –331.
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миналото столетие гамата на поджанровите категории значително се
разширява и обогатява, а социалнополитическите процеси провокират
множество различни по характер артистични реакции. Преди да преминем обаче към основното изложение, ще направим кратък екскурс, чиято
цел е да се очертаят основните характеристики на жанра, за да откроим
по-ясно онова ново, което внася ХХ в. в полето на пейзажната живопис.
Пейзажът е сред жанровете, които се обособяват сравнително късно
като самостоятелни – на ръба на XVI и XVII в. През Ренесанса нарасналият интерес към веществения свят и към предметната среда влияе
на изобразителното изкуство, но миметичната функция, разбирана като
елементарно възпроизвеждане на материалния свят, никога не е била цел
в изкуството, дори и в такива жанрове, които на пръв поглед възпроизвеждат именно веществената действителност, каквито са натюрмортът,
битовата живопис, интериорът и пейзажът. Всъщност в ранните периоди
от самостоятелното съществуване на пейзажния жанр той не просто не
се занимава с конкретния, видимия свят, но въплъщава концепция, която
има по-скоро философско-етични измерения. Класицистичният пейзаж,
такъв, какъвто е утвърден от Клод Лорен и Никола Пусен, е меланхолия
по Античността като към златен век, когато човек, природа и божествено
съществуват в неразривна хармония. Това е едновременно и копнеж по
Вергилиевския идилично-пасторален свят2, и търсене на Милтъновия
Изгубен рай3.
В епохата на Романтизма пейзажът вече не разказва история, а представя състояние – той е проекция на вътрешното, чисто духовното
преживяване на художника. Художниците романтици се уповават на
непосредствения си опит, на близката си връзка с натурата, но целта
им е да създадат опоетизиран образ на природата. И често отново става
дума за търсенето на Вечното, на Бога, на онази духовна сила, която
стои отвъд физическото и сетивното. Човекът е изместен от центъра
на изкуството4, но природният мотив се оказва натоварен със силни
нравствени внушения5.
2 Clarck, Kenneth. Landscape into Art. Boston, 1961, 65.
3 Clarck. Landscape into Art, 68–69.
4 Според Арнолд Хаузер именно в епохата на Романтизма, и в частност в творчеството
на Констабъл, човекът е изместен от центъра на изкуството и се превръща просто в „обект
сред останалите обекти, погълнат от веществената среда“. Hauser, Arnold. The Social History
of Art. Vol. 3, London and New York, 1999, 207.
5 По повод на Констабъл Кенет Кларк казва: „В най-добрите произведения на Констабъл
натурализмът се издига на по-високо равнище благодарение на вярата му, че тъй като
природата е най-чистото проявление на Божията воля, то рисуването на пейзаж, разбирано
в духа на чистата истина, може да бъде средство за изразяване на морални идеи“. Clarck.
Landscape into Art, 78.
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Макар че реалистите наследяват от Романтизма непосредственото
отношение към природата, техният подход към пейзажа е коренно различен. Тази нова линия в развитието на пейзажа свързваме преди всичко
с художниците от Барбизонската школа. Както романтиците, така и барбизонците развиват безсюжетния пейзаж, но това вече е пейзаж, изчистен
от философски или етични конотации. В стремежа да дадат обективен
поглед върху определено състояние на природата, реалистите се опитват да
преодолеят субективната гледна точка, като се дистанцират от собственото
преживяване. В природния мотив търсят устойчивото и неизменното. Тази
отстраненост и фокусирането върху състоянието на покой дава основание
на някои изследователи да ги обвиняват в скука и баналност6.
Пейзажът, в който наративът отсъства, намира продължение в живописта на импресионистите. Появата на импресионизма е преломен момент, тъй като именно художниците от това течение придават на пейзажа,
смятан до този момент по-скоро за второстепенен жанр, нова ценност. С
акцента, поставен върху мимолетното, неуловимото, върху изменчивостта на свето-въздушната среда, която обгръща обектите, върху игрите на
отраженията върху водната повърхност7, импресионизмът е контрапункт
не само на академичния модел, но и на концепциите както на Романтизма,
така и на реализма. Апогеят на импресионизма съвпада с някои от най-сериозните политически сътресения във Франция (Френско-пруската война
и Парижката комуна). Макар че импресионистите са свидетели на тежки
политически и обществени сблъсъци, в тяхното изкуство трудно могат
да бъдат открити следи, които да свидетелстват за драматичната епоха.
Дори когато са въвлечени във водовъртежа на политическите събития8,
в изкуството си остават дистанцирани от проблемите на своето време9.
6 За пейзажите на Т. Русо К. Кларк отбелязва, че покоят, към който се стреми, прави
големите му композиции „на пръв поглед скучни, а възприятието му понякога е банално“.
Clarck. Landscape into Art, 80. Що се отнася до Добини, когото смята за талантлив и надарен
художник, К. Кларк твърди, че при него „естественото виждане прекалено често е банално
виждане“. Clarck. Landscape into Art, 88.
7 Според Кенет Кларк в началото на 70-те години на XIX в. Моне „се заема да докаже,
че в живописта обектът няма значение и че единственият истински сюжет в картината е
усещането за светлина“. Clarck. Landscape into Art, 94.
8 През 1870 г. Мане и Дега посещават политически митинги. По време на Френско-пруската
война Мане постъпва като доброволец в артилерията, където служи като щабен офицер
под командването на Мейсоние. Дега също се записва като доброволец в пехотата, но е
прехвърлен в артилерията, Реноар е мобилизиран в кавалерията. На фронта обаче попадат
малко от художниците. Трагична е съдбата на Базил, който през август 1870 г. се записва като
доброволец в армията, а през ноември същата година загива на фронта. Хронологията на
събитията е представена детайлно в книгата на Джон Ревалд „Историята на импресионизма“.
Вж. Rewald, John. История импрессионизма [Istoria impressionisma]. Leningrad, 1959, 169–172.
9 През 60-те години на XIX в., докато влиянието на реалистите все още е силно, фигуралните композиции на някои от авторите, които през следващото десетилетие ще са свързани

566

Пейзажната живопис се оказва за много от тях идеалното убежище от тревожността. Самият факт обаче, че във времена на социални и политически
бедствия художниците обръщат поглед към природния мотив, търсейки в
него опора срещу хаоса на света, вече сам по себе си е симптом и в този
смисъл пейзажът не може да бъде разглеждан като абсолютно „неутрален“
жанр, неповлиян от процесите в политиката и в обществото.
Емблематичен в това отношение е примерът с Клод Моне, който през
септември 1870 г. напуска Франция и се отправя за Лондон, за да избегне
мобилизацията в армията. В резултат на това бягство се появяват първите му лондонски пейзажи. В тези композиции мъглата, поглъщаща
светлината, и надвисналите облаци може би са не само впечатление от
лондонския климат, но и метафора за тихата тревога и страх на Моне
пред това, което бъдещето ще донесе. Страховете му са оправдани. Във
войната той губи един от най-близките си приятели – Фредерик Базил.
През цялата си кариера Моне старателно избягва сюжети и теми, които
засягат социалнополитически проблеми. Това обаче не означава, че в
изкуството му няма отзвук (въпреки намерението на самия Моне) от
значимите обществено-политически събития от онова време.
Особено място в творческото наследство на Моне заемат късните му
произведения, в които той отново и отново интерпретира мотива на езерото с водните лилии в Живерни. Художникът все по-дълбоко потъва в
този мотив, като лилиите и играта на светлините и сенките върху водната
повърхност придобиват все по-абстрактен характер. Голямата част от тези
композиции (включително и най-внушителните, които днес се намират
в Музея на оранжерията в Париж) са създадени в първата четвърт на ХХ
в. и по-конкретно в годините, в които се разиграва една от най-големите
трагедии в човешката история – Първата световна война. На лудостта и
хаоса на войната Моне противопоставя вглеждането в късчето природа,
което сякаш го поглъща и го увлича далеч от трагедията на модерния свят.
Тези платна са не просто безсюжетни. В тях узнаваемият обект постепенно
се разтваря и преминава в почти абстрактен образ. Това вглъбяване във
все по-неясния образ може би е начинът, художникът да загърби краха
на цивилизацията, на който става свидетел10. В годините на разцвет на
импресионизма в рамките на пейзажа се появява и нова линия – именно
с развитието на импресионизма, отразяват политически събития или социални проблеми,
на които са свидетели („Разстрелът на император Максимилиан“ на Мане, „Интериор“
на Дега). През 70-те години обаче импресионистите се обръщат към мотиви, които имат
неутрален (по отношение на политиката или на социалните процеси) характер. Мане може
би е единственият художник, близък до импресионизма, който в изкуството си реагира
на събитията от времето на Парижката комуна – запазени са рисунки, в които запечатва
насилието по барикадите на града.
10 Вж. https://www.marmottan.fr/notice/5106/
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линията на градския пейзаж. Урбанизацията и развитието на технологиите намират отражение в живописта на импресионистите и художниците,
които гравитират около тях. Импресионизмът е градско изкуство, а импресионистите са художници на града. „Те гледат на света през очите на
градския човек и реагират на външните впечатления с оголените нерви
на модерния технически човек.“ Улавят „изменчивостта, нервния ритъм
и неочакваното, рязкото, но винаги ефимерно впечатление от градския
живот“11.
В областта на пейзажа постимпресионистите наследяват индиферентността на импресионистите по отношение на социалната проблематика.
Пейзажите на поантилистите, на Сезан, Ван Гог, Гоген са преди всичко
пластични изследвания и експерименти. Отправната точка често е конкретен природен обект, селска местност или градски изглед, но тези
мотиви са подложени на трансформация, в която решаващо значение има
художествената интенция на автора. Този подход се запазва и в някои
от ранните модернистични течения от началото на ХХ в. (по-конкретно
при фовистите и кубистите), въпреки че те са съвременници на някои от
най-големите катаклизми в човешката история.
Първата половина на миналото столетие минава под знака на върволица от трагични събития: от руската революция от 1905–1907 г., през
Балканските войни, Първата световна война, Октомврийската революция,
икономическия крах в Америка и в Европа през 20-те и 30-те години,
Втората световна война... Резултатът е, че все по-често художниците са
силно обществено и политически ангажирани, а това променя и отношението към пейзажа, който все по-често изразява не само артистичната, но
и етичната или политическата позиция на автора.
В годините на Първата световна война безумието, обхванало света,
намира широк отзвук в европейското изкуство, особено в това на немските
художници. Апокалиптичните видения на разпадащия се свят са често
срещан мотив в техните композиции, в това число и в пейзажите (един от
най-ярките примери е работата на Георг Грос „Експлозия“12).
След края на войната в победена Германия, върху която тегнат тежките условия на Ньойския договор, в тягостната атмосфера, резултат от
икономическата криза и нарастващото политическо и социално напрежение, в края на 20-те и началото на 30-те години на ХХ век се появява нов
тип пейзаж, развиван преди всичко от художниците от течението Нова
предметност. Става дума за пейзаж, в който главна тема са съвременният
град и индустриалните зони. Геометризираните форми, човешките фигури
11 Hauser, Arnold. The Social History of Art. Vol. 4, 158.
12 Вж. https://www.moma.org/collection/works/80347?artist_id=2374&locale=en&page=1&sov_
referrer=artist
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(когато ги има), подчертаващи загубата на човешкото, спрялото време са
израз на дълбоката тревога и песимизъм. Опитът да се въведе ред в хаоса
е и опит да се устои на задаващата се катастрофа13. Песимизмът обаче
често взима връх, а вярата в хуманността и хуманизма угасва14.
През 20-те години на века от другата страна на океана, в резултат на
духовната криза, предизвикана от участието на САЩ в Първата световна
война и избухналата в края на десетилетието Голяма депресия, се заражда прецизионизмът. Самото название на течението, с акцент, поставен
върху прецизния, хладен маниер на рисуване, разкрива художествената
концепция, която сближава неговите художници с европейските автори
както от Новата предметност, така и от магическия реализъм. Един от
най-ярките представители е Чарлз Шийлър, който работи предимно в
областта на пейзажа. Той обръща поглед както към модерните градски
зони, доминирани от небостъргачите, така и към индустриалните зони
на големия град, а отсъствието на човека е ясно подчертано15.
Интензивното развитие на големите американски градове повлиява
върху живописта и на един от най-ярките американски художници от
първата половина на ХХ век – Едуард Хопър. Водеща тема в неговото
изкуство е самотата на човека в големия град16. Той успява да развие темата
за алиенацията дори и в пейзажа. Често изобразява самотно издигащи се
здания, а резките контрасти между светлината и сянката и подчертаното
отсъствие на човека създават особено чувство на самота и тревожност.
Зрителят чувства меланхолията на художника по изчезващата под натиска
на урбанизацията и индустриализацията идилична Америка17.
ХХ век поражда и още един особен феномен в областта на пейзажа. Той
е свързан с разцвета на тоталитарните режими в някои от най-големите
13 Неда Живкова (един от кураторите на изложбата „Нашата живопис в нови насоки“,
състояла се в края на 2018 – началото на 2019 г. в СГХГ) в текста, включен в каталога на
изложбата, следвайки тезата на Густав Хартлауб, разглежда предметната тенденция към
завръщане към реда и спокойствието, напълно отхвърляни от емоционалния експресионизъм. Jivkova, Neda. „Нашата живопис в нови насоки“. Отражения на новата предметност в
българското изкуство през 30-те и 40-те години на XX век [“New Directions in our Painting”.
Reverberations of the New Objectivity Movement in Bulgarian Art of the 1930s and 1940s]. In:
“New Directions in our Painting”. Reverberations of the New Objectivity Movement in Bulgarian
Art of the 1930s and 1940s [Catalogue]. Sofia: Sofia City Art Gallery, 2018, 10.
14 Този песимизъм отчетливо се проявява в платната на художника от еврейски произход
Феликс Нусбаум, който през 1944 г. умира в концлагера Аушвиц („Дворът на затвора“,
https://www.facebook.com/TheMuseumWithoutWalls/photos/a.499451026826938/4994562134
93086/?type=3&theater).
15 Вж. https://www.nga.gov/collection/art-object-page.105596.html
16 Ruhrberg, Karl, Manfred Schneckenburger, Christiane Fricke, Klaus Honnef. In: L`Art au
XXe siècle. Peinture. Sculpture. Nouveaux Médias. Photographie. Vol. 1. 2010. Paris: Taschen, 201.
17 Вж. https://www.moma.org/collection/works/78330
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европейски държави. Три века след като художниците класицисти търсят изгубения рай, в изкуството на тоталитарните политически системи
се заражда темата за намерения рай. В тези системи до голяма степен е
възстановена жанровата йерархия, като този път на пейзажа е отделена
ключова роля. Той се превръща във важен инструмент на пропагандата.
На преден план излиза индустриалният и градският пейзаж. Строителството на новия свят и на новия живот се превръща във водеща тема. Ярък
пример е картината на Юрий Пименов „Новата Москва“ (от 1937 г., днес в
Третяковската галерия в Москва). По отношение на жанра композицията
е „хибридна“ – съчетава белези на фигурална композиция и на пейзаж.
Възприемана е от публиката като оптимистичен химн, възпяващ развиващата се столица, респективно модернизиращата се страна. Всъщност в
дъното на картината зад старите сгради като призраци се надигат зданията
на новата съветска архитектура – огромни, безлични и пренебрегващи
човешките мащаби, които постепенно ще погълнат града.
След края на Втората световна война пропагандният пейзаж продължава
да съществува в държавите от Източния блок, докато в Западна Европа
и Америка изкуството поема по различен път – навлизат новите медии,
новите визуални структури и тези нови форми започват да доминират в
западната култура през втората половина на века.
Българският контекст
През XX в. всички описани дотук модели се проявяват и в българското изкуство. В началото на века художествената сцена в страната вече е
сравнително структурирана: първите възпитаници на Държавното рисувално училище се включват в артистичния живот, възникват първите
художнически организации, появяват се първите издания за изкуство,
организират се първите индивидуални и групови изложби.
Развиват се жанрове, типични за европейското изкуство, но относително
нови за нашата художествена сцена. Сред тези жанрове е и пейзажът, като
в началото на ХХ век именно той е един от каналите, по които модерните
европейски течения (импресионизъм, поантилизъм, символизъм, сецесион), макар и с известно закъснение, навлизат в българското изкуство18.
Ключово място в българската живопис в първата половина на века заема
градският пейзаж, макар че до 1912 г. в тази област работи само Никола
Петров, който „усеща, че новата съвременната тема е именно градската
и по-точно столичната, където провинциалното, все още близко по бит и
18 Посоките, в които се развива българското изкуство в началото на XX в. и в частност
влиянието на импресионизма и символизма върху нашата пластична култура, са представени
в статията на Милена Георгиева „Началото на българския импресионизъм“. Вж. Georgieva,
Milena. Началото на българския импресионизъм [Nachaloto na balgarskia impresionizam]. –
Art Studies Quarterly, 1993, № 1, 3–19.
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манталитет със селското, няма място“19. Градският пейзаж е важен компонент в културната еволюция на българското общество, тъй като градът
(и по-конкретно столицата) се превръщат в метафора на националното
израстване.
Това обаче е и сложно време за младата българска държава. Неразрешените противоречия между балканските държави довеждат до избухването през 1912 г. на Балканската война, а през следваща година следва
продължението в Междусъюзническата война.
И именно в тази ситуация особено ярко се откроява фигурата на Ярослав Вешин, дал силен тласък на развитието в българската живопис не
само на военната тема и баталния жанр, но и на пейзажа. Сред картините,
които създава в качеството си на военен художник, особено място заема
композицията „Отстъплението на турците при Люлебургас“ (фиг. 1).

1. Ярослав Вешин. „Отстъплението на турците при Люлебургас“, 1914. Национална галерия
Jaroslav Věšín. The Turkish Retreat of Lüleburgaz, 1914. The National Art Gallery of Bulgaria

Тя не може да бъде класифицирана категорично нито като фигурална композиция, нито като пейзаж. И тази „хибридност“ идва именно от факта,
че пейзажът, в който се развива сцената, е не просто фон, а първостепенен смислов компонент. Вешин строи разказа чрез фигурите (ранения
барабанчик на преден план, отстъпващите войници във втори план), чрез
труповете на обозните животни и чрез мотива на затъналите оръдия. Но
важна част от наратива е и широкият панорамен поглед към бойното поле,
на което битката вече е приключила. След края на сражението до линията на хоризонта се стеле кал, която поглъща останките от отминалото
19 Georgieva. Началото на българския импресионизъм, 15.
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сражение. Тази картина в много отношения е новаторска за българското
изкуство. От една страна, Вешин въвежда в нашата живопис изобразителен език и образност, базирани на достиженията на импресионизма
и постимпресионизма (в случая това са едрата пастьозна мазка, меката
светлина, отраженията на облаците във водата). Макар че подобно на импресионистите художникът търси състоянието на природната среда при
определени атмосферни условия и при определено осветление, той остава
предан на традиция, която има дълбоки корени в европейската пластична
култура и която търси в пейзажа не толкова внушението за мимолетното,
за отлитащия миг, колкото използва пейзажа като метафора, превръщайки
го в обобщение на визуалния разказ. В случая Ярослав Вешин превръща
разкаляното поле в мощна метафора на безнадеждността и безсмислието
на войната. В този смисъл „Отстъплението на турците при Люлебургас“
е един от върховете на хуманизма в българската култура – художникът
разгръща разказ, изпълнен със съчувствие към всички жертви на войната,
без значение от коя страна са те. Цикълът на Вешин от Балканската война „изразява най-директно човешката реакция на художника“. Въпреки
привидно сдържания документален характер на работите от този цикъл
„те не са безпристрастно фиксиране на случващото се и, може би парадоксално, носят повече психологизъм и творческа мъдрост в сравнение
с жанровите Вешинови композиции, които макар и технически високо
изведени, остават по-скоро външно наблюдателно аналитични“20.
Дългата поредица от трагични събития през първата половина на века –
войните, последвани от Войнишкото въстание, от преврати, бунтове и
т.н., довеждат дотам, че още през 1924 г., по време на правителството на
Александър Цанков, парламентът приема Закона за защита на държавата,
нееднократно допълван и променян през годините до 1944 г., като с всяка
следваща промяна той става все по-рестриктивен по отношение на свободомислието и свободата на словото. През 1934 г. е създадена Дирекцията
на обществената обнова, която има подчертано пропагандни и цензурни
функции. Закрита е година по-късно. „В годините на Втората световна
война засилването на авторитарното влияние върху културния живот се
свързва с цялостното поведение на управляващите, възприели в много
отношения германския и италианския пример. [...] Кулминацията по посока на държавното ръководство на културата е приемането на Наредбата
за националната пропаганда. [...] Наредбата уточнява, че освен печатът
и радиото, „пропагандни средства“ са театърът, киното, литературата,
изкуствата, „живото слово“ (сказки, речи, народни университети, „показните прояви“ (изложби, панаири), тържества, чествания, снимки, афиши,
20 Nikolaeva, Aneliya. Ярослав Вешин [Jaroslav Věšín]. In: Jaroslav Věšín 1860–1915 (eds.
Angel Marinov, Aneliya Nikolaeva, Petra Kočová). Sofia, 2018, 20-21.
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плакати, та дори и спортът и туризмът“21. Въз основа на тази Наредба в
началото на 40-те е учредена Дирекцията на националната пропаганда,
която е замислена като орган, който ще контролира всички аспекти на
духовния и културния живот на нацията. Новата дирекция успява да
наложи контрол преди всичко върху книгоиздаването и печата. Тъй като
във военновременната ситуация приоритетите са други, изобразителните
изкуства остават в известна степен незасегнати от действията на Дирекцията. През 1943 г. по германски образец е създадена и Камара на народната
култура, която обаче не успява да осъществи никаква дейност за времето
на своето съществуване22. Така или иначе атмосферата на не-свобода
оказва влияние върху живота на българското общество през 30-те и 40те години на миналия век. В тази атмосфера пейзажът, поради факта, че
може да бъде неутрален по отношение на политическите и социалните
процеси, се оказва особено популярен жанр.
Ето цитат от критически отзив от Ангел Вълчанов, публикуван на
страниците на сп. „Златорог“ по повод XV Обща художествена изложба:
„Преобладава количествено пейзажът. Неговият тематичен кръг е разширен с множество сюжети из новоосвободените земи. Изобщо пейзажът
си остава за сега най-много работената живопис у нас. Как да се обясни
това? Напук на наложените от историците и изкуствоведите теории, че
пейзажната живопис отбелязва своя количествен и качествен развой само
в спокойни, мирни години и народно благосъстояние, нашият пейзаж
количествено заема застрашителни размери. Той дава тон на изложбите
ни. Той удавя останалата живопис. Най-леко е да си обясним тоя факт с
търсенето на пейзажа, с неговата възможност да се продаде. Положително,
главната причина не е там. Пейзажът в живописта е това, което е поезията
в литературата. Тия две изкуства количествено са най-много работени у
нас. За тях се изисква съзерцателно, лирично око, непосредственост на
чувството и, наглед, по-малко труд и солидна подготовка. Волността в
пресъздаването е по-безконтролна. [...] Освен това не бива да се забравя,
че новаторските движения в европейското изкуство намериха най-сгодна
почва за опити в пейзажа и натюрморта. Като прилежни ученици на Запада, нашите художници съкратиха много от трудния път на търсенията и
взеха готови форми, които ги зарадваха с лекотата в майсторлъка си. Тоя
майсторлък претърпя неуспех в портрета. Пейзажът беше по-удобен“23.
21 Kalinova, Evgeniya. Българската култура и политическият императив. 1944–1989
[Balgarskata kultura i politicheskiyat imperativ. 1944–1989]. Sofia, 2011, 16.
22 Хронологията на опитите на държавата да поеме контрола върху процесите в духовната
сфера в периода преди 1944 г. е представена в детайли в изследването на Евгения Калинова.
Вж. Kalinova. Българската култура и политическият императив.
23 Valchanov, Angel. XV Обща художествена изложба [XV Obshta hudojestvena izlojba]. –
Златорог [Zlatorog], 1941, № 10, 486–440.
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След края на войната в България е наложен съветският културен модел,
което предопределя и пътя, по който поема българското изкуство. Новата
власт се възползва от създадените още при предишния режим структури,
които трябва да служат за контрол върху художествения и духовния живот
на нацията и при новия обществено-политически строй.
Променя се статутът на пейзажния жанр, който придобива подчертано
пропаганден характер. И в тази духовна атмосфера е неочаквана появата
на картината „Мини Перник“ (1945) на Златю Бояджиев24. Според Красимир Илиев – куратор на изложбата „Форми на съпротива“, състояла се в
СГХГ през 2016 г., върху платното всъщност е изобразен трудовият лагер
„Куциян“. Тезата е базирана на факта, че във втори план на композицията
има дискретно изображение на вишка, върху която има петолъчка. Тази
вишка обаче често остава незабелязана, защото за да я види, зрителят
трябва внимателно да се вгледа в картината25. Платното може би е било
допуснато, защото властта е видяла в него визуален разказ за едно от
основните предприятия на социалистическата индустрия. Всъщност изпълнените в духа на Новата предметност унил зимен пейзаж, надвиснало
небе и безлики хора са своего рода антипропаганда. Пейзажът може да
бъде тълкуван като метафора: страната е скована от политическа зима
и надеждата, че ще дойде пролетта, която ще донесе свобода, изглежда
угаснала. В случая изглежда, че отговорните фактори са пропуснали работата на Златю Бояджиев, но постепенно държавната машина установява
ефективен строг контрол върху процесите в изкуството.
Нов етап в развитието на пейзажа настъпва през 60-те и особено
през 70-те и 80-те години, когато властта частично отслабва контрола
върху процесите в артистичния живот или може би по-скоро установява
по-дискретно наблюдение върху художествената сцена. За пейзажния
жанр това означава, че от една страна става възможно завръщането към
лирично разбираната образност, в която пропагандата няма място, а от
друга – пейзажът отново става територия за чисто пластични експерименти.
Това се отнася с особена сила за индустриалния пейзаж, по отношение
на който между художници, критици и власт съществува негласна конвенция, удовлетворяваща всички страни: художниците имат възможност
да използват модерен изобразителен език, властта е удовлетворена от
избора на сюжет (развиващата се социалистическа индустрия), а критиката, в ролята на медиатор, примирява двете позиции. (фиг. 2. и фиг. 3).
В заключение ще приведа и пример от последните години. В българското
изкуство влезе поколение млади автори, което се завърна към класическото
24 Вж. http://www.sghg.bg/content/exhibitions/2016.03.02-2016.05.26/upload/Zlatiu%20Boyadjiev.jpg
25 Iliev, Krasimir. Форми на съпротива [Formi na saprotiva]. Available at: https://www.youtube.
com/watch?time_continue=200&v=aVpDZUro8FI [accessed 20.07.2019].
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2. Мария Столарова. „Циментов завод –
Перник“. 1987. Национална галерия
Marya Stolarova. A Cement Factory –
Temelkovo. 1987. The National Art Gallery
of Bulgaria

3. Петър Дочев. „Началото II“.
Преди 1978. Национална галерия
Petar Dochev. The Beginning II.
Before 1978. The National Art Gallery
of Bulgaria

разбиране за картината. За много от тях пейзажът се оказва основно поле
за изява26. При всички стилистически разлики и индивидуални почерци
между тях има множество общи черти. Една от допирните точки е, че
почти всички те обръщат поглед към баналното, към делничното, към
онова, което е отрицание на възвишеното.
В пейзажите човешкото измерение липсва. Детските площадки са празни,
градските пространства са безлюдни. Празните пространства внушават
чувство на безвремие и усещане за отсъствие на перспектива (не линейна,
а морална) (фиг. 4 и фиг. 5). В същото време обаче в този свят, доминиран
от предметите, има относителен ред.
Възприемам живописта на младото поколение български художници
по-скоро като симптом. Обществото ни е силно разслоено, сблъсъците
между различни социални групи са ежедневие, а макар че властта непрекъснато отчита икономически успехи, голяма част от хората са завладени
от усещането за безперспективност и липса на надежда. В този смисъл
художествените избори, които младите правят, са реакция (може би до
голяма степен интуитивна), породена от състоянието на тревожност, в
която пребивава нашето общество. Това е техният начин да потърсят ред
в хаоса и да осмислят света, в който живеят.

26 Повечето от тях са представени в интернет портала на проекта „Млади български
художници“, създаден с подкрeпата на българския колекционер Тодор Стайков.
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4. Яна Стойчева. „Оризови полета“. Източник: СБХ, фотограф: Елена Спасова
Yana Stoycheva. A Rice Field. Source: Union of Bulgarian Artists, photographer: Elena Spasova

5. Александър Тошев. „Сенки“. 2019. Фотограф: Ал. Тошев
Alexander Toshev. Shadows. 2019. Photographer: A. Toshev
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SOCIOPOLITICAL REFLECTIONS IN THE
20TH CENTURY LANDSCAPE
Milena Blazhieva
Summary: On the face of it, landscape painting appears to be neutral with regard
to the sociopolitical context where an artwork is created. In fact sociopolitical
conditions often significantly impact the development of the genre even when
an artist seems to be indifferent to both social and political processes. The paper
deals with different examples to illustrate various responses by the artists to the
sociopolitical reality. The range of such reactions was wide, from intentional
retreat to sharp criticism.
Landscapes painted under totalitarianism or authoritarianism and created more
often than not under political or social pressure played a special role, becoming
something of a political proclamation.
Keywords: modern art, contemporary art, impressionism, New objectivity, precisionism, totalitarian art
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ФОТОГРАФСКИТЕ КОНКУРСИ – ПРЕЧКА ИЛИ
СТИМУЛ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА
ФОТОГРАФИЯ? ФОКУС ВЪРХУ 70-ТЕ И 80-ТЕ
ГОДИНИ НА ХХ ВЕК
Катерина Гаджева1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: През 70-те и 80-те години на ХХ век фотографските конкурси
в България са десетки. Те се представят като възможност за сравнение,
усъвършенстване, оценка. Появата и развитието им са нарочно стимулирани от властта, която ги използва като инструмент за контрол на медията в
страната. Участието в подобни съревнования е основно занимание не само
за любителите, но и за професионалистите, като критериите за оценка и за
едните, и за другите са еднакви, а това води до редица проблеми. Статията
фокусира вниманието върху въпроса дали конкурсите помагат на българските
фотографи, или по-скоро им пречат и какво е реалното им отражение върху
фотографския живот у нас.
Ключови думи: българска фотография, социалистическо съревнование,
фотолюбители, професионалисти, материални и морални отличия

Преди 130 години, когато фотографията отбелязва първия си истински бум, голяма част от нейните критици са категорични, че няма как тя
да бъде приета за изкуство, след като дори жените и децата могат да я
практикуват. Факт е, че не съществува изобразително средство, което да
е по-демократично към авторите и техните произведения от една страна
и към публиката – от друга. То е едновременно обърнато към видимото,
към формата, контура, повърхността... Но в същото време е и дълбоко,
философско, абстрактно... Жанровите различия на фотографията, разтапянето ѝ в малки подтеми и етикетирането ѝ с различни определения се
превръщат в истински лабиринт, където по-неподготвените и по-малко
талантливите бързо губят ориентация. Така, съвсем естествено, люби1 Katerina Gadjeva is an Asst. Prof. at the Institute of Art Studies, BAS; lecturer at NBU. She
holds a PhD in Art History from the National Academy of Art, Sofia. Research areas: history
and theory of photography, the concept of “visual propaganda” and the role of photography in
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телите се изявяват на едно ниво, а професионалистите – на друго, там,
където техническите и естетическите изисквания са такива, че трудно
биха могли да бъдат достигнати от всеки. Историята на фотографията
ясно показва, че медията се развива и отбелязва толкова по-високи резултати, колкото по-разклонена е и колкото по-сериозна е конкуренцията
между авторите във всяко едно от нивата ѝ. Още в началото на ХХ век
в Европа и Америка започват да се развиват паралелно документалната,
репортажната, рекламната, модната и артистичната фотография. Във
всички тези сфери се обособяват и различни по значимост и финансова
обезпеченост конкурси, стипендии, фондации и пр. С течение на времето специализацията на тези добиващи все по-голяма популярност
възможности за изява, за обогатяване на творческите биографии и не на
последно място – за материална обезпеченост, става толкова тясна, че
малцина успяват да отговорят на поставените за кандидатстване условия.
Разделението между професионалисти и любители се задълбочава, като
за професионалисти се приемат онези фотографи, които вече са натрупали богат опит в областта, в която работят, имат спечелени награди и
респектиращо портфолио. В своята книга “Едно средно изкуство. Опит
върху социалните употреби на фотографията” Пиер Бурдийо отбелязва,
че едни от отличителните характеристики на професионалистите са
тяхната тясна специализация2 и фактът, че работят като индивидуалисти,
вглъбени в себе си и в своите обекти3. В противовес на това любителите
се събират на групи – те често членуват в клубове, посещават заедно
различни мероприятия, участват в пленери и пр.
Независимо от постиженията и заслугите на професионалистите, в
основата на развитието на фотографията стои любителското движение –
колкото по-активни, можещи и конкурентоспособни са любителите,
толкова по-високи резултати демонстрират в своята работа и професионалистите. Най-добрият пример за това е Америка, където още в края
на ХIХ век благодарение на фирмата „Кодак“ настъпва истински бум в
любителската фотография. Почти всеки известен американски фотограф
от средата на ХХ век започва автобиографичния си разказ със спомен
от своето детство – фотоапарат „Кодак“ (най-често подарък), който
използва за игра, развлечение и експерименти. Именно състоянието на
любителската фотография е и един от основните проблеми, спиращи
развитието на медията в България. Петър Боев отбелязва, че през 1897 г. в
София по инициатива на Стоян Георгиев е учредено първото любителско
фотографско дружество4 с председател изтъкнатия историк и медиевист
2 Bourdieu, Pierre. Photography: A Middle-brow Art. Oxford, 1998, 163.
3 Bourdieu. Photography, 151.
4 Дейността на дружеството е кратка – до 1904 г. През 1920 г. в София се създава Български
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проф. Васил Златарски5. Не е посочен броят на неговите членове, но
от развиваните от дружеството дейности става ясно, че той не е никак
голям. По това време от фотография се интересуват главно образовани
и интелигентни мъже, които работят в областта на науката, изкуството
или техниката. През първата половина на ХХ век у нас фотолюбителите жени и деца са изключителна рядкост. Фотографската техника и
фотографските материали се поръчват почти изцяло от чужбина. Но
дори и през 30-те години, когато в България вече се продават фотоапарати, филми и фотохартии, цените им са високи за по-голямата част от
населението. В тази ситуация в страната няма условия за развиването
на фотографско съревнование – любителите са малко, а професионалистите са специализирани главно в областта на портрета. Рекламна
и модна фотография не се практикуват, а репортажът е слабо развит и
технически неусъвършенстван.
Съществена промяна настъпва едва през 50-те години на ХХ век,
когато във връзка с новия политически строй и мащабната пропагандна
дейност в страната чувствително нараства нуждата от подготвени – както технически, така и идеологически – фотографски кадри. За да бъдат
осигурени необходимите илюстрации за печата, стенвестниците, стентаблата, витрините и пр., към по-големите предприятия се разкриват
фотолаборатории, фотолюбителите биват приканвани да изпращат в
редакциите на вестниците и списанията свои кадри, отразяващи живота
на работниците в градовете и селата. От голямо значение е откриването
на Държавното полувисше училище за кинематография и фототехника
в София през 1949 г. То функционира само няколко години, но въпреки
това в него получават фотографско образование едни от най-активните
през следващото десетилетие български фотографи, сред които и няколко
жени. Макар привидно да е насърчавана, нашата фотография не би могла
да отбележи осезаем напредък и през това десетилетие поради тежката
икономическа и политическа ситуация. Техника и фотографски материали се намират изключително трудно в страната, а работниците нямат
свободно време, през което да развият интереса си към фотографията като
хоби. През 1953 г. се провежда Първата национална фотографска изложба.
Показани са около четирийсет творби с обичайните за социалистическия
реализъм сюжети – заводи, машини, обработващи земята, работници и
герои на труда. В изложбата не участват любители и жени фотографи.
Почти всички представени автори са от поколението, получило своето
фотоклуб. Вж. по-подробно за дружеството Gadjeva, Katerina. Български фотоклуб – между
традицията и модернизацията [Balgarski fotoklub – mezhdu traditsiyata i modernizatsiyata].
In: Art Readings 2011. Sofia, 2012, 319–323.
5 Boev, Petar. Фотографско изкуство в България 1856–1944 [Fotografsko izkustvo v Balgariya
1856–1944]. Sofia, 1983, 135.
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образование в чужбина и оформило авторския си почерк през 30-те години на ХХ век.
Противно на тенденцията за раздалечаване на любителската и професионалната фотография, която се забелязва по същото време в Америка
и Западна Европа, у нас се развива точно обратният процес, при който
фотографията се представя като занимание, достъпно за масите, чрез което
всеки може да се изяви дори и без да притежава талант и специфични
умения, необходими за изобразителното изкуство. След направената през
1960 г. констатация от директора на ДП „Българска фотография“, че у
нас състоянието на фотолюбителското движение е най-лошо от всички
социалистически страни6, държавата се заема с това да увеличи броя на
фотоклубовете в различните райони на страната и да поощри изявите на
любителите. В началото на 1963 г. е приет правилник за организиране на
фотографски изложби в системата на Дирекция на фотографията, в който
е отбелязано, че Дирекцията и нейните подразделения имат задължението да организират периодично изложби на художествена фотография в
страната и в чужбина с цел популяризиране на постиженията на фотоизкуството и стимулиране на неговото развитие7. В правилника изрично
е отбелязано, че в изложбите, които имат и състезателен характер, право
на участие имат както онези, които упражняват фотографията като професия, така и всички, които я практикуват като хоби8. Това решение е
доказателство за „демократичността“ и „равнопоставеността“ на социалистическия строй, който в опозиция на западното буржоазно разделяне
на изкуството от обикновените хора, го прави не само достъпно, но и
задължително звено в естетическото възпитание на обществото. Така
във Втората национална фотографска изложба, проведена през 1963 г., в
която са подредени триста двайсет и осем творби на сто и осем автори,
любителите са трийсет и двама със седемдесет експоната9. Няма данни
дали те са получили някакви отличия, но по-големите награди са спечелени от професионални фотографи на държавна работа. Три години
по-късно, през 1966 г., е открита и Третата национална изложба. В нея
6 За фотографията (Статия за в. „Народна култура“ от Стефан Богданов, директор на
ДП „Българска фотография“). ЦДА, ф. 720, оп. 2, а.е. 9, 7 [Za fotografiyata (Statiya za v.
“Narodna kultura” ot Stefan Bogdanov, direktor na DP “Balgarska fotografiya”). TsDA, F. 720,
op. 2, a.e. 9, 7].
7 Правилник за организиране на фотоизложби в системата на Дирекция на фотографията.
ЦДА, ф. 720, оп. 2, а.е. 36 [Pravilnik za organizirane na fotoizlozhbi v sistemata na Direktsiya
na fotografiyata. TsDA, F. 720, op. 2, a.e. 36].
8 Пак там.
9 Протокол от проведеното обсъждане на Втората национална фотографска изложба,
проведено през м. октомври, 1963 г. ЦДА, ф. 720, оп. 2, а.е. 79, 32 [Protokol ot provedenoto
obsazhdane na vtorata natsionalna fotografska izlozhba, provedeno prez m. oktomvri, 1963.
TsDA, F.720, op. 2, a.e. 79, 32].
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броят на участниците (респективно – на любителите) и произведенията е
намален значително – малко над шейсет автори със сто петдесет и четири художествени фотографии и четирийсет научно-технически10. Много
от критиките в пресата са насочени към недостатъчното представяне
на фотографи любители. Същевременно се коментира и друг проблем
– ниското естетическо ниво на много от работите и слабото владеене на
фотографските техники от страна на някои автори – най-вероятно именно
любители. Това противоречие ще се засилва още повече през следващите години. Идеологическият натиск за допускането на автори, които
упражняват фотографията като хоби, до представителните национални
изложби и конкурси на практика представлява спирачка за развитието
на тези мероприятия. Ниското ниво на фотограф любителите се отразява негативно на професионалистите, които, обезкуражени от слабата
конкуренция и съответно – от нагаждащите се към възможностите на
любителите критерии за приемане на творбите, стават все по-пасивни.
В същото време обаче и върху тях се упражнява идеологически натиск.
Важно да се обележи, че според правилника за фотографията в Народна
република България, приет в края на 50-те години, всеки фотограф художник (звание, което дава редица привилегии и към което се стремят
повечето автори) е длъжен да участва със свои творби в организираните
фотографски изложби в страната. Фотографите художници могат да бъдат
лишени от звание, в случай че не са показвали свои произведения в нито
една национална изложба/конкурс за срок от три години11.
През 60-те и 70-те години фотографските конкурси у нас се множат, а
освен в тях българските фотографи са стимулирани да участват и в чуждестранни такива, и то не само в социалистическите страни. Информацията
за подобни мероприятия в чужбина се получава чрез Клуба на фотодейците или се публикува на страниците на списание „Българско фото“, а
работите се приемат в централата на Държавно обединение „Българска
фотография“, където функционира специален отдел „Фотоизложби“. Там
щателно се проверява съдържанието на творбите, които имат важната
задача да представят идеологически коректно социалистическия начин
на живот. Но какви са мотивите, които карат фотографите да взимат
активно участие във всички тези съревнования? Разбира се, съществува
морално удовлетворение от грамотите, отличията, медалите. Любителите
получават потвърждение за това, че са достигнали определено ниво в
своята работа, че посоката на техните търсения е правилна. Победите са
ценни и за клубовете, в които те членуват. Професионалистите обогатяват
10 Zlatkova, Teodora. За първи път седмица на фотографията [Za parvi pat sedmitsa na
fotografiyata]. – Българско фото [Balgarsko foto], 1967, No. 1, 8.
11 Правилник за фотографията в Народна република България [Pravilnik za fotografiyata v
Narodna republika Bulgaria]. – Известия [Izvestiya], 1957, No. 62. (02.VIII), 2.
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творческите си биографии, а и както вече бе споменато, защитават званията, които са получили. Макар властта непрестанно да изтъква факта,
че за гражданите на социалистическото общество именно моралното
удовлетворение е по-важно от материалното, не бива да подценяваме
значението на наградния фонд, с който конкурсите привличат участници.
В условията на сериозен дефицит на стоки и средна заплата за 1968 г. – 113
лв; за 1978 г. – 157 лв., а за 1988 г. – 252 лв.12, някои предметни и парични
отличия изглеждат особено атрактивни: скъпа западна фотографска техника, суми от стотици до хиляди левове, леки коли13, безплатни почивки
на Българското Черноморие и пр. Трябва да отбележим, че талантливите и находчиви фотографи печелят награди от не един и два конкурса
годишно, като едновременно с това получават и заплата, тъй като са на
държавна работа. Любителите значително по-рядко достигат до първите
места, но за тях и поощрителните награди са добре дошли, а те често
също са парични или предметни. Това високо ниво на материалните
отличия се поддържа напълно съзнателно от държавата. Те имат важно
значение за разгръщането на съревнованието между отделните участници,
а въпросът за съревнованието във всички сфери на живота е основен за
социалистическата идеология. Както отбелязват теоретиците14, съревнованието има „философски, социологически, кибернетически, юридически,
психологически, нравствено-педагогически и др. аспекти“15 и е необходимо да бъде изучавано, моделирано и насърчавано във всички негови
измерения – „в труда, в учението, в игрите, в сферата на материалното
производство, в непроизводствената сфера, на международно, всенародно, окръжно или вътрешнозаводско ниво, индивидуално или колективно,
между работници, специалисти или ръководители, съревнование с първенците, съревнование с членовете на колектива, надминаване на минали
собствени резултати – съревнование със себе си“16. Социалистическото
12 Средномесечна работна заплата, обявена от НСИ [Srednomesechna rabotna zaplata,
obyavena ot NSI]. Available at: http://trudipravo.bg/index.php/znanie-za-vas/1054-srednomesechnarabotna-zaplata-i-srednomesechen-osiguritelen-dohod [accessed 22.07.2019].
13 В конкурса „Човекът и Черно море“ две жени печелят едни от най-големите награди –
Лиляна Георгиева получава златен медал за серия и кола „Фолксваген“, а Лоте Михайлова
е отличена със златен медал и премия от 5000 лева в категорията „Единични черно-бели
фототворби“. Вж.: Фотоконкурс „Човекът и Черно море“ [Fotokonkurs “Chovekat i Cherno
more”]. –Българско фото [Balgarsko foto], 1974, № 4, 39 и Фотоконкурсът „Човекът и морето“ [Fotokonkursat “Chovekat i moreto”]. –Българско фото [Balgarsko foto], 1974, №. 10, 88.
14 По този въпрос виж и Tsonkov, Geno. Съревнование – възпитателни функции и механизми [Sarevnovanie – vazpitatelni funktsii i mehanizmi]. Sofia, 1978.
15 Lichev, Licho. Моделиране на социалистическото съревнование. Библиотека „Икономическо знание на работника“ [Modelirane na sotsialisticheskoto sarevnovanie. Biblioteka
“Ikonomichesko znanie na rabotnika”]. Sofia, 1975, 12.
16 Lichev. Моделиране на социалистическото съревнование, 14–16.
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съревнование стои в основата на икономическия напредък, то е движеща сила за развитието на производството. Съревнованието поддържа
и разгръща активността на работниците, а именно активността е една
от отличителните черти на социалистическия човек. Активността води
към развитие, дисциплинираност, самоусъвършенстване, всекидневно
лично ангажиране и преобразуване на действителността. Съревнованието „сблъсква“ личността с постигнатите от нея резултати, изисква
всекидневна себепреценка, съпоставяне на достигнатото с възприетите
критерии и насрещни обещания17. Конкуренцията не е възможна в условията на развитото социалистическо общество, тъй като тя действа в
системата на буржоазните отношения, при които има „експлоатация на
човека от човека“18. Според един от идеолозите на социалистическото
съревнование – Виктор Фединин „целта на конкуренцията винаги е
личният успех на всяка цена и частното обогатяване на всеки от съревноваващите се чрез разоряване на конкурентите му“, а съревнованието
в условията на социалистическия строй – тъкмо напротив, „поощрява
другарското сътрудничество и взаимопомощ“19. С други думи казано,
на запад хората се съревновават, за да обогатяват материално и духовно
само себе си, а у нас – за да се усъвършенстват в името на по-висшето
благо – социалистическата Родина, за която творят и се трудят всички.
В производствената сфера съревнованието има ясни измерения. Но в
областта на фотографията критериите, според които се определят „първенците”, са много по-размити. Дали един кадър е повече или по-малко
добър, зависи както от личната, субективна преценка на зрителите,
така и от това с каква цел е създаден той – документална, репортажна,
рекламна или чисто художествена. Съревнованието в журналистическата фотография е съществена част от работата – кой пръв ще отрази
определено събитие, кой ще избере най-добрата гледна точка, кой ще
се качи най-високо или ще навлезе най-дълбоко в тунелите на мините... Същата тази надпревара обаче е неприложима тогава, когато става
дума за художествена фотография. Тук единственото мерило остават
званията, спечелените награди и отличия, богатата биография. Именно художествената фотография е и тази, която най-често се представя
извън границите на страната ни и затова нейното ниво трябва да бъде
непрестанно повишавано, тъй като „когато социалистическите граждани се включват в международните съревнователни изяви, те участват
17 Kosev, Iskro. Социалистическото съревнование в непроизводствената сфера. Библиотека
„Икономически знания на работника“ [Sotsialisticheskoto sarevnovanie v neproizvodstvenata
sfera. Biblioteka “Ikonomicheski znaniya na rabotnika”]. Sofia, 1974, 58.
18 Fedinin, Vasilii. Социалистическото съревнование на съвременен етап [Sotsialisticheskoto
sarevnovanie na savremenen etap]. Sofia, 1974, 17.
19 Пак там.
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в историческото класово съревнование между двата свята […] техните
успехи се съпоставят с постигнатото от капиталистическите страни и
победата им е победа на цялата нация, на Родината“20.
В средата на 80-те години у нас вече има Биенале на българската
фотография, конкурс на списание „Българско фото“ – „Фотограф на годината“, салон за експериментална фотография „СТИЛБ“ в Ямбол, салон
за актова фотография „ЕОС“ в Бургас, конкурс „Фотосмях“ в Габрово,
конкурс „Пиринфото“ в Благоевград, конкурс „Студентски мигове“, салон
за сценична фотография в Стара Загора, конкурси „Човекът и природата“
и „Човекът и трудът“, както и още десетки други. Освен регулярно провеждащите се конкурси се организират и по различни теми, свързани с годишнини от паметни събития, актуални проблеми, общосоциалистически
въпроси. Но дали конкурсите в действителност помагат на българските
автори, или по-скоро им пречат? Журитата са съставени от добре познати
фотографи, критици и журналисти и на всеки е ясно какво може и какво
не може да бъде одобрено и отличено. Нагаждането към критериите
на оценяващите е неизбежно, а то става за сметка на личния, авторски
„вкус“. През 80-те години тези проблеми са разисквани нееднократно на
страниците на списание „Българско фото“, което често прави и анкети
по темата. Сред отговорите на въпроса „Необходими ли са конкурсите
и защо участвате в тях?“, зададен на фотографите през 1987 г., четем:
„Участвам за сверка – за да се сверя с хората и да ги сверя със себе си“
(Тихомир Пенов); „Конкурсите са стимул за работа. Знам, че копията ми
отиват на определено място, а не си стоят вкъщи. […] А мога и да спечеля
пари“ (Рафаело Казаков); „Единственото полезно състезание е това със
себе си, а в него цели и ориентири има достатъчно. […] Две трети от
конкурсите по света носят повече вреда на участващите в тях, отколкото
полза. Хората, които ги губят, се ядосват и травматизират, а тези, които
ги печелят, не стават по-добри от това“ (Георги Нейков); „Автори, които
не желаят да се състезават, може и да не станат „фотограф на годината“,
но ще се опитат, поне пред себе си, да станат „фотограф на всички години“. Поради факта, че имат възможност да се изявяват на друго поле,
не на спортното, те просто не се интересуват от него... Те не показват
една или две свои снимки, а представят личността си в самостоятелна
изложба или в по-висша степен – в книга, в художествен албум. Разбира
се, последното е невъзможно в нашата страна, а предпоследното – много
трудно осъществимо, особено в град като София; тук просто няма къде
да си покажеш фотографията, освен на улицата“ (Антоний Георгиев)21.
20 Kosev. Социалистическото съревнование в непроизводствената сфера, 58.
21 Georgiev, Antoni. Фотоконкурсът: групово бягане с препятствия [Fotokonkursat: grupovo
byagane s prepyatstviya]. – Българско фото [Balgarsko foto], 1987, №. 11–12, 15–16.
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Факт е, че за българския фотограф от периода единственият начин да
види снимките си в голяма и хубава зала (тогава като пример за такива
„хубави“ зали се посочват тези на „Шипка“ 6) или косвено да отиде във
Франция, Испания, Мексико, Индия или другаде, е пътят на състезанието. Голяма част от авторите, които никога не са напускали пределите на
страната, могат да се похвалят с това, че техните работи са пътували не
само из цяла Европа, но дори и до други континенти. „Винаги в живота
има някакъв баланс – казва в интервю фотографката Деяна Стаматова. –
Това, че не мога, примерно, да отида в Япония, а много ми се иска, се
балансира от факта, че имам снимка, приета там“22.
На страниците на списание „Българско фото“ конкурсът се посочва
и като възможност за превъзпитание на „инертността“ на българските
фотографи: „...една инертност и незаинтересованост, създаваща впечатлението, че участието е необходимо не на самите фотографи, а на тези,
които организират фотографските изяви, впечатлението, че авторите
едва ли не правят услуга някому, като изпращат снимките си за една
или друга изложба“23. Георги Лозанов отбелязва, че ако не друго, „то
конкурсът предлага алтернатива на рутината, спасява фотографа от
изкушението да „играе“ сам със себе си, насочва погледа му навън“24.
Конкурсът обаче налага и рамки, в не малка степен отнема инициативата
на автора и го приучва да се нагажда, да „хитрува“, отвлича вниманието
му от истински същностните, бавните и постепенно разгръщащи се
творчески процеси. Често срещана практика е да се изпращат стари,
вече познати фотографии за участие в нови, актуални конкурси, да се
поставят заглавия, ориентирани към определената от регламента тема,
които да „преобърнат“ иначе неподходящите кадри и да ги адаптират
към условията на поредното състезание, да се използват добре познати
и вече превърнали се в банални сюжети и пр. Основният проблем обаче
остава „демократичността“ на фотографските конкурси, в които могат
да участват всички желаещи – както професионалисти, така и любители.
По природа фотографията е изображение, което се създава чрез владеене
на техниката – естетическите ѝ превъплъщения не са задължителни,
те представляват интерес само за онзи, който има чувствителността
и културата да ги открие. С известно усилие (или просто с късмет) и
нужния фотоапарат всеки може да направи изображение и да се реши
на участие в конкурс с надеждата за отличие. Въпреки продължаващия
22 Фотографията на Деяна Стаматова (интервю: Нора Антелова) [Fotografiyata na Deyana
Stamatova (intervyu: Nora Antelova)]. Sofia, 2007, 10.
23 Конкурсът „Българско фото`81“ [Konkursat “Balgarsko foto`81”]. – Българско фото
[Balgarsko foto], 1982, № 1, 10–11.
24 Lozanov, Georgi. Мисли „през свободното време“ [Misli “prez svobodnoto vreme”]. –
Българско фото [Balgarsko foto], 1987, № 6, 17.
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дефицит на фотографски материали, през 80-те години фотографията вече е популярно и достъпно за широк кръг от хора занимание, а
това означава, че и броят на желаещите да участват във фотографските
състезания се увеличава. Стига се дотам, че произведенията на любителите стават повече от тези на професионалистите, а това води до
сериозен дисбаланс и поставя под съмнение висотата на естетическите
и техническите критерии за оценка. „Конкурсът – споделят в разговор
за списание „Българско фото“ Георги Лозанов, Игор Чипев и Иглена
Русева – изгражда ценностно пространство, което – поне на фотолюбителя, предлага и лесен, а и може би единствен начин да погледне на
своето творчество отстрани, да види въплътените в него (доколкото ги
има, разбира се) общовалидни стойности. Затова, когато се говори за
фотоконкурс, обикновено се разбира любителският, с характерното за
него очакване на резултатите и каталога, с разгорещените спорове между
колеги, със скъперническото събиране на точки“25.
Конкурсите в социалистическа Бълария обединяват две трудно съвместими функции, с които членовете на журитата неминуемо се съобразяват – те са не само прегледи на състоянието на медията, не само
състезание за участиците, но имат и възпитателна роля: „Фотографии
може да изпрати някой четиринайсет-петнайсет годишен ученик, който
има така да се каже, божествената искра, но все още няма техниката,
няма онези специфични знания, които впоследствие се добиват – казва
Стефан Ланджев, член на журито на конкурса „Фотограф на годината“ – и за да го насърчим, ние го класираме, обнародваме името му.
Тази година той може да е на 219-о място, догодина ще отиде на 101-во,
следващата на 51-во, а след време може би ще е първи...“26 Идеята, че
социалистическото съревнование не е конкуренция, а другарска надпревара, която играе градивна роля както за отделните участници, така и за
цялото общество, в действителност се оказва спирачка, а не двигател за
развитието на българската фотогария. „Да си добър фотограф в реалния
свят – пише Георги Лозанов, – изисква много повече от това да си добър
фотограф в лагер. Преди творческата фотография беше алтернатива на
едно не-свободно общество, а после самата тя не знаеше каква да бъде.
Преди получаваше смисъл отвън, а после трябваше да го открие в себе
си“27. Фотографите свикват да работят, стимулирани от друг, да слагат
25 Ruseva, Iglena, Lozanov, Georgi, Chipev, Igor. Конкурсът – пътуване от „личната фотография“ към личността във фотографията [Konkursat – patuvane ot “lichnata fotografiya”
kam lichnostta vav fotografiyata]. – Българско фото [Balgarsko foto], 1987, № 11–12, 7.
26 Светлините и сенките на града [Svetlinite i senkite na grada]. – Българско фото [Balgarsko
foto], 1987, № 7, 6.
27 Lozanov, Georgi. Образите встрани от идеологията [Obrazite vstrani ot ideologiyata]. – Нула
32 [Nula 32], 2017, № 9, 16. Available at: https://issuu.com/nula32/docs/91 [accessed 09.07.2018].
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рамки на своите идеи, да се изявяват във всички сфери на медията, без
да се специализират в конкретна област. След падането на „желязната
завеса“ обаче този начин на работа ще се окаже неподходящ за новите
конкурентни условия, за които нашите фотографи няма да бъдат достатъчно подготвени.
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PHOTOGRAPHIC COMPETITIONS: AN OBSTACLE
OR AN INCENTIVE TO THE DEVELOPMENT
OF BULGARIAN PHOTOGRAPHY? FOCUS ON
THE 1970S AND 1980S
Katerina Gadjeva
Summary: Tens of photographic competitions were held in Bulgaria in the 1970s
and 1980s. These activities were presented like an opportunity for comparison,
improvement, evaluation. Their development was purposely stimulated by the
authorities as a tool to control the media. Participating in such competitions was
a major concern not only of amateurs, but also of professionals. The evaluation
criteria for both were the same, and this led to a number of problems. This paper
focuses on whether competitions helped Bulgarian photographers or rather hindered them and what their real impact on the photographic life in Bulgaria was.
Keywords: Bulgarian photography, Socialist competition, amateur photographers,
professional photographers, material and moral distinctions
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ПОСТАНОВКИТЕ НА УГО ДЕ АНА В СОФИЙСКАТА
ОПЕРА. ПРОБЛЕМИ НА РЕЖИСУРАТА
Ставри Ангелов1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: Статията е посветена на режисьорските тълкувания на аржентинския режисьор и сценограф Хуго де Ана в оперите „Аида“, „Самсон и
Далила“ и „Норма“, поставени на сцената на Софийската опера. Те биват
съпоставени с българските режисьорски и сценографски решения на Пламен
Карталов в „Аида“, на Николай Веков и Христо Попов в „Самсон и Далила“
и на Николай Николов в „Норма“. Анализират се многопластовите идеи в
сценичните реализации и доколко те съответстват на оригиналните намерения на композиторите, като авторът на статията не предлага постановъчно
решение чрез конкретен модел.
Ключови думи: музикално-сценични изкуства, опера, музикален театър,
режисура, сценография, костюми

Уго де Ана е роден в Буенос Айрес, Аржентина, където завършва и
своето образование в художественото училище „Ернесто де ла Каркова“.
Пак в аржентинската столица започва и неговата кариера – в оперния
театър „Колон“. Режисьорът поставя в цял свят, като в голяма част от
своите продукции е автор и на сценографията, и на костюмите. Получава
множество награди, между които за „Най-добър режисьор“ на критиката в
Сантяго де Чили, награда „Абиати“ през 1997 г. за режисурата на „Ирис“,
„Турандот“ и „Хофманови разкази“. През 2001 г. има отличие за най-добра
режисура, сценография и костюми за постановката на „Дон Карлос“ в
Театро Реал, Мадрид. В една от лекциите си –„Театърът на Уго де Ана“,
публикувана в YouTube, творецът споделя визията си за режисурата, сценографията и костюмите. Според него „Идеята за символното изображение
винаги е ключов елемент в постановките ми“2. Неслучайно в повечето
си постановки той е и режисьор, и сценограф, и костюмограф. Тъй като
1 Dr Stavri Angelov specialist at the Institute of Art Studies, BAS. Research areas: musical
theatre for children (opera, ballet, operetta and musical). He published the book Musical Performances for Children in Bulgaria at the Turn of the 21st Century. Literary Characters and Stage
Adaptations (2019).
2 The Theatre of Hugo de Ana: Works – Part 1. Available at: https://www.youtube.com/
watch?v=DiwbfKJ3QJw [аccessed 02.07.2019].
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само по този начин е възможно нито един от отделните компоненти на
сценичното произведение да не доминира над другия. А нерядко и сценографските решения предразполагат към определени взаимоотношения
между персонажите в дадена опера.
Българската публика познава Уго де Ана от трите му постановки в
Софийската опера. За първи път това се случва през 2013 г. по случай
200-годишнината от рождението на Джузепе Верди. „Аида“ е в копродукция с фестивала на прочутия летен театър „Арена ди Верона“, който
през 2013 г. навършва 100 години от създаването си3.
Предишната постановка на тази опера е била през 1997 г. на открито
на площад „Александър Батенберг“ в София и е на режисьора Пламен
Карталов4. Тя се е отличавала със своята импозантност и монументалност,
особено в „Триумфалната сцена“. Пространството около тогавашния
мавзолей е било изцяло запълнено с характерните за кинопродукция коне,
духови оркестри, разнообразни костюми и др. аксесоари, внушаващи
тържественост на момента. Основната концепция на режисьора Пламен
Карталов е била съсредоточена в масовите сцени и показването им пред
публиката в най-големия им блясък, а взаимоотношенията между героите
сякаш са били оставени на по-заден план.
Съвсем различна е трактовката на Уго де Ана от 2013 г. – фокусът е
върху богатството на взаимоотношенията между героите, а не върху външния блясък. Контрастните емоции, заложени в музиката, са определящи
в сценичната интерпретация на „Аида“. Пред публиката се представят
герои, всеки един от които има своето израстване и развитие. И тримата
централни персонажи на различни етапи от развитието на действието са
раздирани от дълга пред родината и любовта – при Аида между баща ѝ –
етиопския цар Амонасро, и Радамес; при Радамес – между Аида, дълга
пред родината и предложението за брак с Амнерис, което той приема като
продължение на този дълг; при Амнерис – между любовта, ревността и
намерението да остане принцеса дори и когато е отхвърлена като любима5.
Усещането за драматизъм и експресия се усилва от факта, че цялото
действие се решава в пространството на пирамидата. Действието на
спектакъла се изгражда върху леко наклонена към зрителите плоскост с
египетски релефи. Точно над тази плоскост е поставена огледална повърхност, която внушава триизмерност на пространството. За разнообразието
3 Възможно е заглавието да е избрано заради това, че преди 100 години „Арена ди Верона“
се открива отново със спектакъл на операта „Аида“.
4 Премиера 27 юни 1997, диригент – Георги Нотев, режисьор – Пламен Карталов, художници – Ангел Ахрянов, Възкресен Изворов, Светла Калайджиева; хормайстори – Георги Робев,
Виолета Димитрова, Люба Пешева, Христо Казанджиев, хореография – Асен Гаврилов.
5 Повече подробности за взаимоотношенията между Аида, Радамес и Амнерис можем
да намерим в „Аида“, програма към спектакъла, 2013.
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на сценографията основна роля имат осветлението и стилизираните
костюми. Особена атмосфера се създава по време на втората картина, в
която сцената е покрита с огромни червени ефирни платна. Те обособяват
сценичното пространство на две – за всяка една от съперничките за любовта на Радамес. Триумфалната сцена, пак благодарение на огледалото,
е решена върху пирамидалната повърхност на сцената. Благодарение на
превръщането на пирамидата в гробница, сценичното пространство става
и последен дом за влюбените Аида и Радамес.
Това сценографско решение приковава вниманието върху изживяванията на протагонистите, но затруднява хореографа Леда Лойодиче6,
доколкото няма къде да разгърне танците. Както и при „Самсон и Далила“
(представена през следващата година от същия постановъчен екип) се
наблюдава твърде пестеливо използване на сценичното пространство, в
стилистиката на модерния танц, с преимуществено участие на ръцете и
ограничени движения на краката.
На 11 декември 2014 г. е представена версията на Уго де Ана на операта „Самсон и Далила“ от Камий Сен-Санс – заглавие, непоставяно на
софийска сцена повече от 80 години. Предишните две постановки – през
1924 и 1932 г. са представени пред публиката в сезони, богати със своите
премиерни заглавия. През 1924 г. – под режисурата на Николай Веков и
диригентството на Мойсей Златин, със запомнящите се изпълнения на
Стефан Македонски и Констанца Кирова7.
А през 1932 г.8 (6 април) постановчици са диригентът Асен Найденов и
режисьорът Христо Попов. Отново Стефан Македонски изпълнява ролята
на Самсон, но останалите участници са по-млади певци. Постановката се
осъществява в обновената зала на Народния театър, но пада веднага след
премиерата. Според някои от оценките причината се корени в отделни
неуспешни превъплъщения на певците и неубедителното техническо
изпълнение на събарянето на храма.
Според Уго де Ана „Самсон и Далила“ е доста сложно произведение
и затова не се поставя често.
В реализацията от 2014 г. режисьорът извежда на преден план хоровите
действия9, в които инкрустира изпълненията на протагонистите, като не
6 Тя е работила и с други световноизвестни режисьори и певци – Джанфранко Меноти,
Франко Дзефирели, Мария Калас. Автор е на хореографията във филмите „Казанова“ на
Федерико Фелини и „Животът е прекрасен“ на Роберто Бенини.
7 За повече подробности вж. Stamboliev, Ognyan. За „Самсон и Далила“ и българските ѝ
премиери [Za “Samson I Dalila” i balgarskite y premieri]. Avaliable at: https://www.operasofia.
bg/novini/item/1521-za-samson-i-dalila-i-balgarskite-i- [accessed 02.07.2019].
8 Сред 11-те (!) премиери за годината има първи изпълнения и на две български опери –
„Крали Марко“ от Иван Кавалджиев и „Князът-отшелник“ от Венедикт Бобчевски.
9 Един от сложните елементи в „Самсон и Далила“ са хоровите номера – хор на поробените
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скрива възторга си от Надя Кръстева, специално поканена за ролята на
Далила. Тя успява да изгради много прецизно този образ, от който лъха
ориенталската екзотика и емоционалност – коварна изкусителка за Самсон и пламенна жена, която не забравя рода си. Централни моменти са
трите ѝ арии – в първо и второ действие. Първата ария прозвучава като
контраст на сгъстилото се напрежение от думите на Върховния жрец в
първо действие. Голямата ѝ сцена със Самсон е „заобиколена“ от две
прекрасни арии на Далила – много популярни откъси от операта.
Образът на Самсон – въпреки дълбоките душевни терзания, е доста
по-еднопланов10.
Както и би трябвало да се очаква, за своята трактовка на „Самсон
и Далила“ Уго де Ана не подхожда с традиционна визия. Сценичното
пространство е изградено от практикабли и от подвижни елементи. В
дъното на сцената като рундхоризонт е спуснато фолио, което отразява
насочената към него светлина и в зависимост от сцената то е осветено
по различен начин.
По-модерната сценография предполага и наличие на нетрадиционен
подход при изготвянето на костюмите. Така постановчикът подчертава
усещането за липса на точно определено историческо време, в което се
развива действието. Особено впечатление правят доста модернизираните
костюми в края на трето действие. Вероятната причина за това решение
се корени в развитието на събирателния образ на филистимляните и
тяхната увереност в победата над евреите. Това ги кара да се чувстват
освободени и разкрепостени, което от своя страна е причина Уго де Ана
да предпочете подобен вид представяне на филистимския народ.
Уго Де Ана адмирира актьорските изпълнения и гласовите данни на
българските певци: „Тези удивителни, естествени, неподправени гласове
в Източна Европа са истинско чудо... Те звучат цялостно, емоционално,
защото, за щастие, не са деформирани от оперния инженеринг, който
сега преобладава на Запад“11.
Третата постановка на Уго де Ана в България е операта „Норма“ от
Винченцо Белини12 – отново копродукция с „Арена ди Верона“13. Този
евреи, характерен с полифоничното си майсторство от първо действие; сцена на Далила
с женски хор; задкулисен хор в началото на трето действие; празничен хор във втората
картина на трето действие.
10 Сен-Санс разкрива различни страни от неговия характер, но като основа се показват
силата на любовта му и истинността на чувствата му.
11 Вж. „Самсон и Далила“ – нов, различен спектакъл на сцената на Софийската опера
[“Samson i Dalila” – nov, razlichen spektakal na stsenata na Sofiyskata opera]. Available at:
http://www.mila.bg/article/6001720 [accessed 02.07.2019].
12 Творбата на Белини е една от емблематичните за епохата на белкантото.
13 Премиера –25 март 2016 г. Режисьор, сценограф и костюмограф отново е Уго де Ана,
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опус е знаков за белкантовата епоха и се поставя рядко не само заради
трудността на музиката, но и поради създалите се традиции от големи
изпълнителки на тези роли – Джудита Паста, Мария Малибранд, Мария
Калас, Монсерат Кабайе, Гена Димитрова и др.
Предишната постановка на „Норма“ в София е на 20 март 1983 г. с
диригент Борис Хинчев, режисьор Николай Николов, художник Иван
Кирков14. С други думи, „Норма“ не е поставяна в София от около 30
години. А премиерата от 2016 г. е едва втора постановка на сцената на
столичния оперен театър15.
Уго де Ана обосновава своята интерпретация с по-малката сцена в Софийската опера, което „предполага по-близък контакт на изпълнителите
с публиката“16. Затова психологията на взаимоотношенията на героите се
явява базова за режисьорската концепция на Уго де Ана. Повлиян е и от
идеята за оптималното представяне на конкретния изпълнител17.
Ценното в режисьорския прочит на Уго де Ана са препратките между
ситуации и герои от операта на Белини и от други епохи. Режисьорът
съпоставя ситуации и реакции на митологичния персонаж Медея и на
Норма. Важен момент е финалът, когато Норма, завладяна от жаждата
за мъст, вместо да убие децата си (както би направила Медея), жертва
себе си18. Важното за образа на жрицата Норма е, че тя би могла да бъде
представена и като персонаж от старогръцка трагедия. Но в сравненията с Медея Норма печели със своето личностно развитие и вътрешни
противоречия19.
диригент – Григор Паликаров, художествено осветление – Виничио Кели, диригент на
хора – Виолета Димитрова.
14 Критиката отбелязва противоречието между музикалната интерпретация и сценичната
реализация. За повече подробности вж. Biks, Rozaliya, Aneliya Yaneva, Rumyana Karakostova,
Miglena Tsenova-Nusheva, Emiliya Zhunich. Български музикален театър. Опера. Балет.
Оперета. Мюзикъл. 1890–2010. Рецензии. Отзиви. Коментари [Balgarski muzikalen teatar.
Opera. Balet. Opereta. Muzikal. 1890–2010. Retsenzii. Otzivi. Komentari]. Sofia, 2015.
15 Норма – Габриела Георгиева, Радостина Николаева и Цветана Бандаловска. Полионе –
Мартин Илиев, Даниел Дамянов и Костадин Андреев. Адалджиза – Йоана Андра, Даниела
Дякова и Олга Михайлова-Динова. Оровезо – Светозар Рангелов, Петър Бучков и Юлиан
Константинов. Диригенти на премиерните спектакли са Григор Паликаров и Жорж Димитров.
16 Уго де Ана: нямам любима Норма [Hugo de Ana: nyamam liubima Norma]. Available
at: https://www.operasofia.bg/novini/item/2943-ugo-de-ana-nyamam-lyubima-norma [аccessed
02.07.2019].
17 Музиката е изключително трудна, особено за ролите на Норма и Адалджиза. По тази
причина около Норма е необходимо да има повече пространство, което да носи спокойствие на изпълнителката.
18 За повече подробности вж. „Уго де Ана: нямам любима Норма“.
19 Норма води война и срещу самата себе си. Разбирайки, че е изоставена, тя желае да
разруши целия свят, скрива децата си, мами народа си. В последния момент признава за
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Различия могат да се открият и при съпоставки с операта „Аида“ – там
основният конфликт е във взаимоотношенията Аида – Амнерис – Радамес,
като всеки от героите има свой пиков момент, докато при Норма цялото
действие се върти само и единствено около главната героиня.
Позовавайки се на внушенията от музиката, сценографията и костюмите правят връзка не с времето на действие, според сюжета на операта, а с
времето, когато Белини пише операта „Норма“ – те са свързани с епохата
на 30-те години на XIX в. Според Де Ана тази обстановка съответства на
посланията на музиката. И костюмите наподобяват военното облекло от
същата епоха, като са избегнати костюми от римско време.
Много важна обща черта между трите софийски постановки на аржентинския режисьор е фактът, че и трите опери не са имали скорошна
сценична реализация на тази сцена, което, от друга страна, идеално
импонира на творческите намерения на автора, споделени в пресата, за
невъзможността за сравнение с по-ранни постановъчни решения.
И трите постановки на Уго де Ана в Софийската опера залагат на
по-модерната сценография, като нерядко се търси контрастът между
сценография и костюми. В „Аида“ има декор, който наподобява египетска пирамида, но пък костюмите са с по-модерна визия. При „Самсон и
Далила“ и декорът, и костюмите не дават на зрителя точен исторически
момент на събитията с изключение на костюмите от последната картина.
Операта „Норма“ е мислена като изглед от първата третина на ХІХ в., т.е.
във времето, в което е писана.
Тази условност на декора и костюмите позволява на режисьора да
акцентира върху взаимоотношенията на героите и да изведе на преден
план конфликта, което е важно за режисьорското му решение. В „Аида“
Де Ана се лишава от блясъка и помпозността на големите масови сцени
и спира вниманието си върху любовния триъгълник Аида – Радамес –
Амнерис. „Самсон и Далила“ е изградена върху обичта на Далила към
собствения ѝ народ и желанието ѝ за мъст спрямо еврейския народ,
проектирано най-вече върху Самсон20. За операта „Норма“ режисьорът
споделя важната роля на самата главна героиня, която поема и основната
вина за конфликта в сценичното действие. Подходът на Уго де Ана към
трите различни произведения говори за много сериозно премисляне на
драматургията на творбите и взаимоотношенията между героите. Като
обща тенденция могат да се откроят намеренията на режисьора да открие
паралели със съвременния свят.

предателството си пред всички и казва, че за нея най-важното нещо са децата ѝ. Според
Уго де Ана това сродява Норма с всяка съвременна жена.
20 Погледнато от тази страна, Самсон е жертва, която получава в точния момент свръхестествени сили и събаря филистимския храм.
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Постановките на Уго де Ана на сцената на Софийската опера са възможност за друг поглед на един съвременен творец към оперното изкуство. Виждания, които са модерни – и като визия, и като режисьорски
прочит, и които са много добре съобразени с музикалната драматургия.
И никога не се превръщат в самоцел. Те са далеч от нерядко случващото
се „осъвременяване“, което осакатява оперното произведение с изкуствената и самоцелна ефектност.
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HUGO DE ANA’S PERFORMANCES AT SOFIA OPERA
HOUSE. PROBLEMS OF DIRECTING
Stavri Angelov
Summary: This paper focuses on the directorial interpretations by Argentinean
director and set designer Hugo de Ana of the operas Aida, Samson and Delilah
and Norma, performed on the stage of Sofia Opera House, as compared with the
directorial and scenographic solutions of Plamen Kartaloff’s Aida; Hristo Popov,
Nikolay Vekov’s Samson and Delilah and Nikolay Nikolov’s Norma. Without
offering a particular model for rendering, the author analyses the multilayered
ideas of these renditions and the extent to which they correspond to the original
intentions of the composers.
Keywords: musical performing arts, opera, musical theatre, directing, scenography, costumes
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СЪВРЕМЕННАТА ХОРЕОГРАФИЯ В БУРГАС.
ВЪПРОСИ НА РАЗВИТИЕТО
Росен Николов1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: В статията се проследява процесът на утвърждаване на съвременната хореография в Бургас, етапите в създаването на съвременен репертоар
и попълването на състава на операта. В тази посока роля изиграват хореографите Димо Врубел, Павлина Иванова и Хикмет Мехмедов. Трупата има
постижения по отношение на новия прочит на утвърдени творби и в нови
постановки със съвременна хореография.
Ключови думи: модерен балет, съвременен танц, хореография, репертоар,
спектакъл

Утвърждаването на съвременна хореография и съвременен репертоар в Бургаската опера е с дълъг път и със свои характерни особености.
От значение е сравнително по-късното – в сравнение с другите големи
градове – одържавяване на операта в Бургас (на 2 март 1972 г.), поради
което цялостният процес на художествено израстване се забавя. При
това няма „рецепта“ как да се направи съвременен танцов спектакъл и
заради това всеки новоназначен хореограф разчита повече на интуицията
си, когато прави опити за осъвременяване на балетното наследство или
за нови сценични произведения. И те винаги и съвсем естествено носят
неговия почерк. А когато хореографът напусне театъра, постановките
му не могат да се поддържат.
Както и в повечето ни балетни театри, опитите за осъвременяване на
репертоара се развиват на две нива – нов прочит на либретото; въвеждане
на нови изразни средства в повечето случаи, своеобразна амалгама от
модерна пластика и пантомима. Опитите за осъвременяване на репертоара на Бургаската опера са свързани най-вече с постановките на Димо
Врубел, Павлина Иванова и Хикмет Мехмедов.
През 1976 г. за хореограф е назначен Димо Врубел. Той използва
хореография, която е по-близка до съвременния танц. Съобразява се с
1 Rosen Nikolov is a PhD student in the Musical Theater Research Group in the Institute of
Art Studies at the Bulgarian Academy of Sciences. He graduated Choreographer pedagogue in
1999 and Choreographic directing at Neofit Rilski South-West University in 2015. He is a classic,
modern and characteristic dances teacher at "Prof. Pancho Vladigerov" National School of
Music and Stage Art - Burgas. E-mail: rmetodiev@abv.bg
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възможностите на бургаските балетни артисти и поставя „Шехерезада“
и „Рапсодия в синьо“, като прави съвършено различен прочит, близък
до публиката. Първият спектакъл е оценен: „Врубел успява да достигне
до синхронен пластичен израз на симфоничната поема „Шехерезада“,
композирана от Римски-Корсаков през 1883 г.“2.
Втората част, „Рапсодия в синьо“, доказва все още незрялата техника
на младите изпълнители: „Съвременната танцова техника, с която си
служи хореографът, е свързана с инвенции, родени от класическия танц сфера, в която възможностите на артистите са все още несигурни“3. „Така
Люба Колчакова и Димо Врубел набелязват тенденции в развитието на
одържавената Бургаска опера към класически балет и предпочитание
към нестандартни експерименти, реализирани чрез свободна пластика
в рамките на познати за българският зрител творби“4.
През 1984 г. за художествен ръководител на балета в Бургаската опера
е назначена Павлина Иванова5. Тя се заема с постановката на „Нестинарка“ от Марин Големинов. Заявява, че не се страхува да експериментира:
„Нестинарка“ винаги ме е привличала - разказва тя, -но тук, в Бургаски
окръг, където се е развивал този обред, където и досега се съхранява
народната му традиция, постановката добива особен смисъл“6.
Иванова променя оригиналното либрето на Хрисан Цанков от първата
реализация на Димова (1942). Въвежда допълнителни типажи. Това са
четири нестинарки, приятелка на Девойката, Клюкарките, Смъртта, Старейшината. В рисунъка на танца използва и модерни елементи, характерни
за немския свободен танц. Включва фолклорни цитати от българските
народни танци - контрападьоми, пластични решения, примесени с доста
пантомимни средства.
Следващата редакция на „Нестинарка“ (през 1995 г.) под името „Живот
жарава“ е от две части. В първата са разиграни български сюжети с лек комедиен характер. В тази редакция въвежда и цяла сцена на ръкопашен бой
2 Aleksandrova, Ana. Българският балетен театър [Balgarskiyat baleten teatar]. Sofia, 1997, 435.
3 Aleksandrova, Ana. С творчески ентусиазъм [S tvorcheski entusiazam]. – Черноморски
фар [Chernomorski far]. Burgas, 7.04.1989, 435.
4 Biks, Rozalia, Anelia Yaneva, Rumyana Karakostova, Miglena Tsenova. Български музикален
театър: 1890-2005, опера, балет, оперета, мюзикъл. Постановчици. Диригенти. Режисьори.
Хореографи. Сценографи. Хормайстори [Balgarski muzikalen teatar 1890-2005, opera, balet,
opereta, myuzikal. Postanovchitsi. Dirigenti. Rezhisyori. Horeografi. Stsenografi. Hormaystori].
Sofia, 2008, 4.
5 Павлина Иванова завършва балетна режисура в ГИТИЗ - Москва през 1969 г. Работи като
режисьор в Българската национална телевизия, както и като преподавател в Държавния
музикален институт за хореографски кадри в София. През 1968 г. поставя дипломната си
работа „Кармен“ по музика на Бизе - Шчедрин в Русенската опера.
6 Damyanov, Mihail. Постановките на Хикмет Мехмедов. [Postanovkite na Hikmet
Mehmedov] – Бургас днес [Burgas dnes]. Burgas, 10.06.1999, 3.
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между Художника и приятеля му в забавен каданс, без музикален съпровод.
Интересно съвременно решение. При обрисуването на главните герои се
разчита на артистичност и добра балетна техника. Като хореограф в Бургас
Иванова полага големи усилия за изработването на добра балетна техника
у своите изпълнители. Забелязва се, разбира се, известна неопитност и
липса на усещане за модерност при по-младите танцьори. Спектакълът
по-скоро би могъл да се характеризира с опита си за съвременно звучене
посредством осъвременяването на класическия танц. Същата постановка
на „Нестинарка“ е изиграна и на хълма „Царевец“ във Велико Търново,
като там сцената с нестинарското хоро е реализирана само върху ударни
инструменти, а музиката на Големинов е поставена „на пауза“. Доколкото
това позволяват естествените условия на хълма, сцената е разделена на
две площадки – на едната танцуват истински нестинари, а на другата са
балетните артисти. Но съпоставките с реалните нестинари и школуваните,
както и съпоставката със симфоничната музика на Големинов (в останалите
сцени) и ритъма на ударните инструменти (в нестинарската сцена), едва
ли е от полза за театрализацията на творбата. А и търсеното въздействие
по-скоро остава в сферата на атракцията, отколкото на съвременно звучене.
През 1985 г. Иванова поставя „Създаването“ (Хендел), „На мира в света“
(Големинов) и „Кармен-сюита“ (Бизе - Шчедрин). „Една изключително
красива безсюжетна пиеса е „Създаването“. [...] Павлина Иванова поднася
хореотекст, който е красива сплав от движения, елементи, стъпки от различните стилове, направления в танцовото изкуство на ХХ век - свободния
изразен и ритмопластически танц, Греъм-техниката, джаз-балет“7.
В сюитата „Кармен“ Иванова въвежда два образа символи – на Любовта
и на Смъртта, а за режисьорския си прочит споделя: „Стремила съм се
езикът ми да бъде лаконичен, прост и естествен“8.
Категоричната оценка на Розалия Бикс е с обратен знак: „Претенциозен,
а същевременно елементарен е цялостният и замисъл и особено средства.
В него има вмъкнати нови образи (Любовта, Картите и пр.), които твърде
банално по задачи се свързват с основните действащи лица. И което е
особено съществено за един балетен колектив – в постановката не танцуват! В нея има всичко – и пантомима, и фолклор, и пластика – всичко
освен главното, за да бъде балет (а Шчедрин все пак го нарича балет, а не
хореографска пантомима или нещо от този род)“9.
На подобно мнение е и Теодор Попов: „По отношение на танцовата
7 Radoynova, Diana. За „Танц студио R”. [Za “Tanz studio R”] - „Черноморски фар“
[„Chernomorski far“] , № 108, 15.5.1995, 4.
8 Radoynova, Diana. За „Танц студио R”. [Za “Tanz studio R”] - „Черноморски фар“
[„Chernomorski far“] , № 108, 15.5.1995, 4.
9 Ancheva, Denitsa. Русенският балет и Асен Манолов [Rusenskiyat balet i Asen Manolov].
Sofia, 2001, 55.
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лексика бих желал малко повече „пълнеж“ от движения, повече индивидуална танцова характеристика на отделните образи. Има известна
фрагментарност на някои сцени“10. Проблемът с режисурата също не е
маловажен – особено когато взаимоотношенията се пресъздават с повече
пантомима, а в дивертисментните сцени хореографът се „отприщва“ да
прави танци след танци. И хореографията в дивертисментите на „Кармен“
е наситена с елементи (почти цитати) от характерния испански танц, така
че се създава усещане за пренаситеност на картините.
През 1989 г. Иванова хореографира „Космос от любов“. Това е възможност да се представят отделни миниатюри, обединени от обща тематика любовта. Често обаче подобен подход крие рисковете от неравностойност
на миниатюрите: „Радващ факт е, че хореографката обогатява своята
танцова лексика и с неочаквани акробатични средства, които черпи от
спортната гимнастика, а също така и с форми, родени от богатата и творческа фантазия“11.
Според Ана Александрова „се достига до пълна аудио-визуална хармония при представяне на повече от творбите. Една-две от тях наистина не
успяват да прескочат високата летва, поставена от хореографията. Това са
„Несподелена любов“ и „Ромео и Жулиета“. Причината трябва да се търси
предимно в неопитността на младите изпълнители“12.
Липсата на подготвени кадри винаги е стояла като проблем в балета
на Бургаската опера. Дълги години съставът е попълван от кадри на самодейните колективи при Дома на културата на работниците от транспорта –
„Танц студио R“ и Профсъюзния дом на културата. Единици са балетните
артисти, завършили специално образование.
Значително по-целенасочени като тематика и изразни средства са търсенията за осъвременяване на хореографа Хикмет Мехмедов. Назначен
за ръководител на бургаския балет през 1998 г., той поставя „Ангели през
ада“, рок-балет, който би трябвало да изгради мост към младата публика:
„Пластичният му език е многообразен – от джаза до свободната танцова
пластика, през модерните импулси на „аза“ до увличащата динамика на
ансамбловите сцени“13.
Следващата постановка е „Една нощ в Париж“ по музикален колаж
(Малер, Рахманинов, френски шансони): „Идеята е за другостта. За невъз10 Radoynova, Diana. За „Танц студио R”. [Za “Tanz studio R”] – „Черноморски фар“
[„Chernomorski far“] , № 108, 15.5.1995, 3.
11 Aleksandrova, Ana. Българският балетен театър [Balgarskiyat baleten teatar]. Sofia, 1997, 437.
12 Aleksandrova, Ana. С творчески ентусиазъм [S tvorcheski entusiazam]. – Черноморски
фар [Chernomorski far]. Burgas, 7.04.1989, 3.
13 Mihaylova, Margarita. Бургаският балет отново бе на нивото на високите изисквания [Burgaskiyat balet otnovo be na nivoto na visokite iziskvaniya]. – Черноморски фар
[Chernomorski far]. Burgas, 22.06.2004, № 118, 4.
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можността на преобладаващата част от обществото да приеме нестандартния, излизащ от общоприетите норми човек. Героят на Мехмедов успява
да извоюва гордо правото си на лична човешка идентичност“14. Може би
вариететната сцена с изскубването на щраусовите пера би тряб-вало да бъде
по-изчистена и стилна, но такова е решението на хореографа. Важното е,
че Мехмедов се стреми да търси съвременни балетни форми. Модерният
балет е преплетен с вариететен стил и ухание на парижки нощи. Използвани
са най-различни свободни модерни танцови техники. Мехмедов създава и
няколко едноактни балета: „Саломе“, „Романтично“, „Паяци“, „Наровете
на любовта“, „Нунча“, „Любовна магия“, „Пролетно тайнство“. Ето и
мнението на критиката за тях, което за съжаление не дава представа за хореографското качество и авторските решения: „Поетиката на „Романтично“
по музика на Франц Шуберт носи лика на спонтанността - единствената
истинска изява на искреността... „Паяци“ по древноиндийски музикални
мотиви поставя строгите закони на рода...“15 Колкото до „Любовна магия“
– „още по-интересно и въздействащо е и виждането на хореографа за това,
как трябва да се прави съвременен балет в ХХ1 век“16.
В „Пролетно тайнство“ Мехмедов „извежда на преден план едно свое-образно противопоставяне на мъжкото и женското начало, борбата между
тях, като това съответно е много силно решено с противопоставянето на
групи изпълнители като отделни ансамбли или солови изяви. Лично за мен
много оригинално е вплитането в танцовата тъкан от балетмайстора на
отделни движения и елементи, напомнящи тези от първообраза на Вацлав
Нижински с неговите „ритащи“, „тъпчещи“, екстатични стъпки, с типичните
„контрападьоми“ и т.н.“17. Все пак противопоставянето на мъжко и женско
начало не е новост, то е прекрасно поднесено и в постановката на Морис
Бежар „Пролетно тайнство“, но при Мехмедов хореографията е решена
с по-насечени движения, може би следващи ритъма на съживяващата се
природа и използвайки доста геометрични линии на пространствения
рисунък.
***
Освен в Бургаската опера, която е на държавно финансиране и трябва
да съобразява степента на експериментите си с официалната културна политика, опити за съвременни танцови произведения се правят и в
танцови формации, останали извън централизираната държавна опека и
финансиране.
14
15
16
17

Mihaylova. Бургаският балет отново бе на нивото на високите изисквания, 4.
Mihaylova. Бургаският балет отново бе на нивото на високите изисквания, 4.
Popov, Teodor. Балетни звезди [Baletni zvezdi]. Sofia, 2009, 105.
Popov. Балетни звезди, 106.
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Още през 1972 г. (същата година е одържавена и операта в Бургас)
съставът за класически балет към Транспортните работници се ориентира
към по-съвременни танци. През 1982 г. печели златен медал на Републиканския фестивал и се утвърждава като една от най-добрите трупи за
модерен балет у нас. Впоследствие е преименуван на „Танц студио R“,
когато Росен Методиев поема състава от бившата солистка на балета на
Бургаската опера Мария Аврамова и го насочва към съвременния балет.
Първият спектакъл, допринесъл за утвърждаването на „Танц студио
R“, е „От начало до край“. Танцовата му динамика се коментира така:
„Незабележимо ритъмът се ускорява, движенията се усложняват, докато накрая стигат до експлозия, която постепенно се разсейва, когато
тан-цьорите отново се връщат към първоначалните си бавни движения.
Това е танцовият спектакъл „От начало до край“18.
Репертоарът на „Taнц студио R“ е изграден от модерни балети със
сюжети, разкриващи вътрешния свят на човека, неговите мисли, чувства.
Постановките са на Росен Методиев. Такива са „Вулканът на чувствата“,
„Моята любов е моята болка“, „Непокорна кръв“, „Същественото е невидимо“, „Дано намерим за мечтите си дом“ и много други едноактни балети.
Методиев обръща специално внимание на пластиката на ръцете и на
„вътрешния импулс“ на тялото. В хореографията си използва предимно
елементи на джаз-балет, контракции на тялото, дишане и др. Основното обучение (екзерсисът) обаче е на базата на чистия класически танц.
Това дава възможност и основание на Павлина Иванова, а по-късно и
на други хореографи да попълват състава на оперния театър в Бургас с
изпълнители от „Taнц студио R“.
Трупата участва и в много забавни програми на Българската национална телевизия, турнета с почти всички наши естрадни звезди. Въпреки
проблемните ситуации след 1989 г. и разпадането на домовете на културата трупата продължава своята дейност до 2000 г.: „Танц студио R“ и
неговият ръководител Методиев отдавна са си извоювали репутацията
на една силна балетна трупа, която се ориентира както към пластичното
усъвършенстване на изразните умения в посока на джаз-балета, така и
към едно съвсем не самоцелно философско осмисляне и задълбочено
поетично претворяване на цялостните си спектакли. В този смисъл дори
трябва да признаем, че бургаската публика е до известна степен неподготвена за възприемането на тази съвременна форма на моторен изказ, с
която се опитва да я провокира Методиев като режисьор и художествен
ръководител“19.
18 Georgiev, Antoni. За спектакъла „Отначало докрай“ [Za spektakala “Otnachalo dokray”]. –
Черноморски фронт [Chernomorski front], № 13125, 12.04.1985, 3
19 Vankov, Ivan. За „Нестинарка“ [Za „Nestinarka“]. - Черноморски фронт [Chernomorski
front], 29.5.1984, 3
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Друга балетна формация, работеща в областта на съвременния танц,
е балет „Дюн“, създаден от Петя Стойкова през 1986 г. Предпочитанията
и са към буто танц и физически танцов театър20. Използва елементи на
модерния танц, пластиката и пантомимата, както и от театъра на абсурда.
Поставя в Бургас балетните спектакли „Какво виждаш там?“, „Дълбоко“,
„Пеперудена смърт“, „Пространства“, „Само ти“.
През последните десетилетия с цел по-добро финансиране към „Дюн“
има и обособени групи танцьори, които танцуват брейк, хип-хоп и други
популярни сред младежите танци.
Заключение
Съвременната хореография в Бургас е базирана на две направления.
Първото се реализира в Бургаската опера, където експериментите са
по-„плавни“ и по-малко забележими. Причината е както в предимно руското образование на хореографите там (все пак всеизвестно е, че Русия не
е основен двигател в съвременния танц), така и в предимно класическата
школовка на балетните артисти, за които модерният танц и съвременните
търсения са по-скоро изключения, отколкото целенасочена форма за изява.
Другото средище за съвременни експерименти са частните танцови
трупи и формации, където възможностите за изява са по-малко контролирани и по-лесно се пренасочват от една танцова техника към друга. Но
там пък, доколкото трупите се самофинансират, често се стига до ситуации,
в които, за да създадеш спектакъл, първо трябва да си обучиш артисти
(обикновено те са и съмишленици, приятели) и едва след това да можеш да
поставяш. Често липсата на финансиране довежда и до преждевременното
разпадане на трупите.
За съжаление през последните години на бургаска сцена се поставят
само балетни спектакли от класическото световно наследство.
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CONTEMPORARY CHOREOGRAPHY AT BURGAS
OPERA. GROWTH ISSUES
Rosen Nikolov
Summary: The article traces the process of establishing the contemporary choreography in Burgas, the stages in the creation of a modern repertoire and in the
completing of the staff. Choreographers Dimo Vrubel, Pavlina Ivanova and Hikmet
Mehmedov play a role in this direction. The company has achieved new readings
of established works and new performances with contemporary choreography.
Keywords: modern ballet, contemporary dance, choreography, repertoire, performance
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ИНТЕГРАТИВЕН ТАНЦ – СЪЩНОСТ,
ТАНЦОВОКОМПОЗИЦИОННИ ТЕХНИКИ И МЕТОДИ,
СЦЕНИЧНА АДАПТАЦИЯ
Илиана Петрова Саласар1

Институт за изследване на изкуствата, БАН

Абстракт: Интегративният танц е съществена част от танц-терапията2,
която формира научно направление около втората половина на ХХ век. В
тази връзка интегративният танц е предназначен за социални, клинични и
психотерапевтични практики, които използват инструментите на танца като
приобщаващ метод, но включват и други артистични форми. Фокусът на
изследването попада върху хореографа Хилде Холгер, смятана за създател
на „приобщаващия танц“ като интегративен терапевтичен метод в Европа.
Описани са практическите му методи, постигащи интеграция, която целително зарежда танца и терапията. Дават се емблематични примери за едни
от първите танцови изпълнения на хора с психични и физически неразположения в Европа. Приносът на танца като интегративен метод е представен
като научна посока към танц терапията и издигащ танца до „изкуство за
всички хора“.
Ключови думи: приобщаващи модели, танц-терапия, хореография, Хилде
Холгер

В периода около Втората световна война терминът „интеграция“ започва да се употребява във връзка с икономически прийоми, но бързо
навлиза като понятие в арт терапевтичните методи. В контекста му е при1 Iliana Petrova Salazar is completing her PhD studies in the Musical Theatre Research Group,
Institute of Art Studies, BAS. Research areas: Ballet science, Choreography models and Dance
Therapy, European history of Dance Therapy and Psychotherapy, Panevritmy/Panevritmia,
Eurhythmia. PhD thesis: European choreographers orientated in the dance therapy and its
application in the 20th and 21th cc.; E-mail: alartvisions@gmail.com
2 Танц-терапията (на англ. ез. dance therapy (DT) или dance/movement therapy (DMT);
на нем. ез. Tanztherapie; на исп. ез. danzaterapia; на руски ез. танцевалная терапия или
хореотерапия) в България не е утвърден термин. Използван е в научната литература от
Т. Попов (2004) като „танцова терапия“ (с. 99), в непубликуван дисертационен труд на Г.
В. Николова-Хайна (2017) като „танцово-двигателна терапия“ (в заглавието), като към тях
няма конкретна етимологична и терминологична обосновка. Възприемам го като термин,
а не като прилагателно и намирам сходство с установеното неологистично изписване на
понятието арттерапия (Вж. http://www.artstherapyinstitute.bg/bg/kakvo-predstavlqva.html). По
тази причина въвеждам и ще използвам термина танц-терапия като най-близък по смисъл,
значение и функционална натовареност спрямо оригиналното на англ. ез. dance therapy (DT).
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общаването на хора със специални нужди в социокултурната практика и
стимулиране на социално равенство, творчески обмен и междуличностна
комуникация. През втората половина на XX век в здравната и психотерапевтичната практика все повече започва да се обръща внимание на
интеграцията на хора с различни физически и психични неразположения,
поставени в „комуникативна изолация“ (Гликмaн3) или лишени от възможността да творят и да танцуват (Пъток4). В тази връзка английският
хореограф Джина Леветe споделя: „През 1976 г. идеята, че млади хора
с увреждания могат да се научат да танцуват, е била нова концепция...“5
През революционния XX век начините за приложение на новата концепция за интеграция чрез танц и неговата основна функция – невербалната
комуникация, се явяват главни изследователски търсения в множество
изследвания по темата (Левете, Гликмaн, Пъток и др.).
Интегративният танц е смятан за основно направление в танц-терапията. Последната се оформя като научно направление през втората
половина на XX век. Самата танц-терапия по дефиниция на Американската
асоциация по танц-терапия (АDTA) се определя като „психотерапевтична
употреба на движението за подпомагане на емоционалната, когнитивната,
физическата и социалната интеграция на индивида“6. На тази база се оформят някои основни направления на танц-терапията: ритуален лечебен
танц (Катц7), креативен танц (Боденвизер, Пъток), танцово-двигателна
психотерапия (Пейн8). Може би най-холистичното направление сред
тях, което може да включи всички или няколко от изброените, е интегративната танц-терапия (H. Холгер9, 1960; Д. Левете, 1976 и мн. др.).
Като част от танц-терапията интегративният танц е представен в
изследване на Бройнингер: „Интергративната танц-терапия е подход,
приложен от някои немскоговорещи терапевти, и е базиран на теориите
на интегративната терапия (Пецолд)“10. Предвид холистичното понятие
3 Glickman, N. S. Culturally Affirmative Inpatient Treatment with Psychologically Unsophisticated
Deaf People. In: N. Glickman, S. Gulati (eds.). Mental Health Care of Deaf People: a Culturally
Affirmative Approach. USA, 2003, 3.
4 Puttock, Denise. What Dance can Do? DT Course: The School of Dance Therapy. UK, 2016,
Unit 1–5.
5 Levete, Gina. Shape at 40: Founder Gina Levete on Shape Beginnings. Available at: https://
www.shapearts.org.uk/news/gina-levete [accessed 02.01.2019].
6 American Dance Therapy Association. Available at: https://adta.org [accessed 01 April 2017].
7 Katz, R. Boiling Еnergy: Community Healing Among the Kalahari !Kung. Cambridge (Ma), 1982.
8 Payne, Helen. Essentials of Dance Movement Psychotherapy: International Perspectives on
Theory, Research, and Practice. London and New York, 2017.
9 Holger, Hilde. Die Kraft des Tanzes. Berlin, 1978.
10 Bräuninger, Iris. Speciﬁc Dance Movement Therapy Interventions – which are successful?
An Intervention and Correlation Study. Available at: https://www.researchgate.net/publica-
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„интегративна терапия“, което по смисъл и практическо приложение може
да включи разнообразни похвати и методи предимно от широкото поле
на психотерапията и арттерапията, в конкретния случай интегративният танц съвместява най-различни видове и стилове танц, както и други
експресивни изкуства, които са насочени към социалната интеграция и
личностното развитие на хора със „специални нужди“. В подкрепа на
танца като вид интегративна терапевтична комуникация е посоченото
във фундаменталния труд за танц-терапия на европейския хореограф и
пионер в областта Лилян Еспенак: „Има аспекти, които правят танц-терапията уникална като ресурс за невербално лечение. Първо, креативното
движение е функция на нашите вътрешни биологични ритми и като таковa е по-близо до естествената човешка експресия от която и да е друга
форма; второ, танцът, самостоятелно сред другите изкуства, обхваща
тоталното физическо същество и по този начин прави изкуството обект
на Аза. Следователно в танца човек реално не създава продукт. Той
просто пресъздава себе си като себе си и като обект в една непрекъсната
хармонична интеграция и реинтеграция на тялото и ума“11.
Като направление на танц-терапията интегративният танц спомага
за адаптацията и осъществяването на тази „непрекъсната интеграция и
реинтеграция“ на човешкото същество в реалния живот. Това потвърждава,
че „концепцията за живото тяло [Leibkonzept], танцовата импровизация
и танцовата композиция са важни компоненти в интергративната танц
терапия (Willke, 2007)“12. В този смисъл интегративният танц представлява трансформативно поле, в което могат да се включат разнообразни
похвати и методи от психотерапията и арттерапевтичните практики,
насочени към социална интеграция и личностно развитие на хора със
„специални нужди“, хора с физически и ментални неразположения. Например различни комбинации от терапевтични и педагогически подходи
с креативен танц за хора с нарушен слух са използвани от европейския
хореограф Елизабет Полк при работа с глухонеми деца, а за терапия при
болестта Алцхаймер се прилагат бални танци13. През втората половина
на XX век хореографът Джина Левете започва да предлага уроци по
танц, класически и модерен балет в комбинация с други експресивни
изкуства, насочени към социални групи, които са изолирани по един или
друг начин от обществото.
tion/264895510_Specific_dance_movement_therapy_interventions-Which_are_successful_An_intervention_and_correlation_study [accessed 02.07.2019].
11 Espenak, Liljan. Dance Therapy: Theory and application. USA, 1981, XV.
12 Bräuninger. Speciﬁc Dance Movement Therapy Interventions, 446.
13 Kiepe, M. S., B. Stöckigt, T. Keil. Effects of Dance Therapy and Ballroom Dances on Physical
and Mental Illnesses: A Systematic Review. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/
article/abs/pii/S0197455612000998?via%3Dihub [accessed 02.07.2019].
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Именно поради интегративната си природа танцът като средство за
терапия продължава да се развива в синкретичен съюз с другите изкуства в полза на общочовешкото здраве и благополучие. Същевременно
се стреми да запази своя индивидуален творчески почерк в областта
на психотерапията и арттерапията, към които се причислява. В онлайн
енциклопедията „Британика“ се пояснява, че „общественото потребление не е непременно цел на арттерапията. Публичното показване може
да има терапевтични ефекти върху индивидите, особено хората, които
са се оказали обезценявани или инвалиди, но процесите и продуктите
на арттерапията са частни и често остават такива“14.
Отличителното е, че при интегративния танц като направление на
танц-терапията много често, но не задължително се стига не само до
провеждането на определен брой специални танцовопедагогически класове или танцовотерапевтични сесии, но и до сценична реализация на
синтетично хореографско и театрално представление, разглеждано
от специалистите като цялостен терапевтичен процес. Гейтс15 например
разглежда изграждането на хореографското произведение като терапевтична среда, постижима при налични три компонента: „доверие,
подкрепа и валидация“. Поставяйки интегративния танц в този контекст,
той безспорно се превръща в отличителeн танцовотерапевтичен почерк,
тъй като покрива и трите компонента, предложени от Гейтс – оказаното доверие за включване в творчески или друг процес, подкрепа чрез
приобщаване към процеса и емоционално споделяне под формата на
сценично реализиран художествен продукт. Това показва, че за разлика
от други танцовотерапевтични направления интегративният танц не се
употребява само при импровизация, заучаване и анализ на определени
танцови стъпки и техники или в корективни хореографски структури.
Той стои в основата на т.нар. „адаптивни танцови програми“1 6 – като
програмата на Бостънския балет и мн. др. Те са създадени с цел приобщаването на хора със „специални нужди“ и на техните семейства
към самия живот и в подкрепа на тяхната творческа себереализация.
За по-добро онагледяване на преимуществата на интегративния танц
в тази насока се привежда текстът по-долу като емблематичен пример от
разглеждания исторически период, принадлежащ на ключова фигура в
14 Kuppers, Petra. Art Therapy. Encyclopedia Britannica. Available at: https://www.britannica.
com/topic/art-therapy [accessed 02.02.2019].
15 Gаtes, D. Performance as Therapy: A Description of Methodology, Therapeutic Environment,
and Techniques: A Thesis. Available at: https://www.researchgate.net/publication/34708217_
Performance_as_therapy_a_description_of_methodology_therapeutic_environment_and_
techniques_a_thesis/ [accessed 02.07.2019].
16 Вж. подробно на: https://kidsdanceoutreach.org/adaptive-dance/ ; https://www.bostonballet.
org/Home/Education/Resources/For-Educators/Adaptive-Dance-Training [accessed 02.02.2019].
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областта – европейския хореограф Хилде Холгер17 (1905–2001). Тя достига
не само до солидна танцовотерапевтична методология и практика чрез
средствата на интегративния танц, но и до финализиране на процеса
чрез сценична реализация.
Хилде Холгер e австрийски хореограф от еврейски произход, танцьор и хореограф-педагог; ярък представител на експресионистичния
австрийски танц и танцовата педагогика за хора от всяка възраст, националност, принадлежност и здравословно състояние. Тя прави революционни промени във възприемането и практикуването на модерния
танц в Европа. В танцовите си училища, изградени последователно във
Виена, Индия и Лондон, започва да предлага обучение по експресивен
танц за различни по възраст и професия хора – танцьори, музиканти,
писатели, композитори, актьори, физици, учени, деца и др. Сред нейните възпитаници и ученици са Линдзи Кемп, Карл Кампбел, Лиз Агис,
Джейн Ашер, известният нобелов лауреат Макс Планк и мн. др. Изнася
множество лекции и демонстрации за силата и възможностите на танца –
например демонстрация за деца в зала „Ералд“ (Salle Erald, 1955) и др.
След 60-те години на XX век Холгер усърдно работи за приобщаването към танца на сина си Дариус, страдащ от синдрома на Даун, както
и на много други деца с различни физически и психични заболявания.
Така творческата ѝ работа с Дариус поставя началото на разработките
ѝ за възможностите на танца като терапевтичен интегративен похват.
В процеса на интеграция синът ѝ се превръща в неин учител и сам ѝ
подсказва как да включи хората в творческия процес от изваждане на
танцова експресия до участието им в хореографско произведение.
Холгер използва техники за централизация и децентрализация на ума
и тялото, за да постигне контрол върху движението. Често в танцовите
си композиции тя включва малки атрибути (бамбукови пръчки, топки,
плат, маски и др.), които подпомагат или допълват движението, когато
е необходимо. В посветения на Холгер труд „Между три свята: хореографът Хилде Холгер“ нейният ученик и последовател Томас Кaмпе18
ни помага да отличим някои основни акценти в методологическите ѝ
похвати, ползвани в танцовоинтегративния подход:
• работа с гравитацията (нейното усещане, овладяване и преодоляване);
• работа предимно с горната част на тялото;
• работа с 3D пространствена ротация на гръбнака;
• работа с асиметрични телесни форми;
17 Хилде Софер – известна с творческия си псевдоним Hilde Holger.
18 Kempe, Thomas. Between Three Worlds. The Choreographer Hilde Holger. Available at:
https://www.academia.edu/5849487/Between_Three_Worlds_The_Choreographer_Hilde_Holger
[accessed 23.03.2019].
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• простота, искреност и експресия на движението;
• работа с възможностите на движението извън баланс като потъване,
падане, разтягане, отпускане и др.;
• работа върху развитието на танцова лексика, „предназначена не
само за очите, но и за душата“19 на публиката.
Холгер не създава нови танцови техники, но винаги експериментира
с промяната и несъразмерните форми на движението, интегрирайки
ги в работния процес. На тази база тя създава метода „приобщаващ
танц“ (inclusive dance) в унисон със собствената си идеалистичната
цел – да направи танцовото изкуство достъпно за всички хора. Със
своя „приобщаващ танц“ Холгер поставя основите на това, което днес
специалистите наричат „интегративен танц“, или „физически интегриран танц“. Оттук е прието термините да се употребяват за танц или
по-голямо хореографско произведение, в което участват хора с различни
физически или психични увреждания.
С хореографските си решения, с които поставя здравия и болния
изпълнител в единна танцова композиция, Холгер прескача от „комфортните“ привички на модерната публика към красивите тела и професионалната танцова техника, достигайки асиметричните форми на
човешкото тяло и мисъл. За постигането на тази цел Холгер използва
танцовата импровизация. При нея тя винаги е подчинена на целта
на танцовия урок, на съдържанието на спектакъла или на основната
хореографска тема при сценичната ѝ реализация.
Истинският пионерски пробив на Холгер като хореограф в направлението на танца като приобщаващ или интегративен танцовотерапевтичен метод е реализацията на приеманото за първо такова хореографско
произведение в Европа – „Към светлината“ (Towards the Light) по музика
на Е. Григ. Премиерата се състои на сцената на известния лондонски
театър „Садлерс Уелс“(Sadler’s Wells) през 1968 г. и през март същата
година в Националния социален център за деца с умствена изостаналост
(National Society for Mentally Handicapped Children).
Сред учениците и последователите на Холгер в танцовоинтегративна насока са: дъщеря ѝ Примавера Боман, Волфганг Щанге, Моника
Кох и др. Начело с дъщеря ѝ някои от тях разработват собствени терапевтични методи, а други създават първите танцови и театрални компании
за интеграция на хора с увреждания в Англия като: Танцово-театрална
компания „Амичи“20 на Волфганг Щанге21 и компанията „Танцов съюз“22
19
20
21
22

Kempe. Between Three Worlds, 189.
Компанията на Щанге е първата по рода си във Великобритания. Вж. https://amicidance.org/.
Wolfgang Stange.
Вж. повече на: http://www.dance-united.com/inter.htm.
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на Ройстън Малдум23. Впоследствие нейни ученици тръгват и в направления на танца, ползван като вид социално интегративно средство в
Европа, например „обществен танц“ (community dance); „обединяващ
танц“ (unity dance) и др. По-късно в развитието на социалната терапия
и танц-терапията това, което прави Холгер, се обогатява и оформя под
общото понятие „интегративен танц“.
Изводи
В хореографските подходи на Холгер, както и на други нейни съвременници и последователи са закодирани основните цели на интегративния танц – развитие на приобщаващи процеси като: комуникация,
себеприемане, себерегулация, себеизява и творческа трансформация.
Отличителното в случая е, че при интегративния танц тези процеси могат да се реализират докрай посредством сценична реализация.
В процеса на работа с интегративния танц се създават синтетични
танцово-театрални произведения, в които фокусът попада върху творческата реализация като продукт с висока художествена и нравствена
стойност, разглеждани от специалистите като цялостен терапевтичен
процес. Към събуждането на такава художествено-творческа сила в
изпълнителите, която да преодолява материални, психологически и
социални граници чрез интегративния танц, се стремят и хореографите,
особено подчертано в своите сценични произведения. В тези случаи
терапевтичният ефект се явява естествена част от процеса и цялостното
психофизическо изживяване както за творците и изпълнителите, така и
от позицията на зрителите. Тук ще си позволя отново да цитирам Петра
Купърс: „Правенето на нещо заедно и намирайки начини за експресия
на споделени възгледи се очертава като важна концепция в тези артпрактики и публичната проява често е смятана за ефективна при цялостната
трансформация на обществото“24.
Крайният и може би най-важният резултат от тази многопластова
трансформация са танцовите спектакли, композирани посредством
интегративния танц, който едновременно обединява и освобождава
творческите импулси. Такива хореографски произведения пречистват
общоприетите модели и терапевтират цялостното човешко същество като
изпълнител и наблюдател, интегрирайки го чрез танца като преживяване
на един висш творчески съюз. Този отличителен хореографски почерк на
интегративния танц продължава да въздейства както в терапевтичните,
така и в перформативните пространства на XXI век.
23 Royston Maldoom.
24 Kuppers, Petra. Art Therapy. Encyclopedia Britannica. Available at: https://www.britannica.
com/topic/art-therapy [accessed 02.02.2019].
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INTEGRATIVE DANCE: ESSENCE, COMPOSITIONAL
DANCE METHODS, STAGE ADAPTATION
Iliana Petrova Salazar
Summary: Integrative dance is an essential part of dance therapy, which forms a
scientific direction around the second half of the 20th century. In this connection,
the integrative dance is assigned to social, clinical and psychotherapeutic practices, which are using the instruments of dance as an inclusive method, but also
include other expressive arts. The focus of the study falls on the choreographer
Hilde Holger, a pioneer in the inclusive dance as an integrative therapeutic method in Europe. Its practical methods have been outlined, resulting in integration
that holistically loads dance and therapy. The research marks the emblematic
examples for one of the first dance performances for people with mental and
physical problems in Europe. The contributions of dance as integrative method
are presented as a direction of the Dance Therapy science and values dance as
“art for all people”.
Keywords: inclusive models, dance therapy, choreography, Hilde Holger
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МОТИВИ • МОДЕЛИ • ЕСКИЗИ

ПРИНЦИПИ НА ИГРАТА МЕЖДУ КОМИЧНОТО
И ТРАГИЧНОТО. ПРОФЕСИЯТА „МЕДИЦИНСКИ
КЛОУН“
Ива Лапатова1
Абстракт: Във всекидневието невербалната комуникация е известна още като
„език на тялото“ или „език на жестовете“. Езикът на тялото, или двигателната
модалност, заедно с пространствените кодове (символи) са природно зададени
у човека. Ако чрез думите предаваме съдържанието на това, което искаме да
кажем на другия човек, то чрез телесния контакт, отстоянието, фациалната
експресия, позата, погледа, жестовете и движенията на тялото ние изразяваме
отношението си към информацията, която предаваме или получаваме. Невербалният език издава нашето емоционално състояние и ценностно отношение
към това, което се извършва, и към това, за което става дума.
Ключови думи: комично, трагично, медицина, клоун, смехотерапия, невербална комуникация, пациент

Невербална комуникация и социално общуване
Във всекидневието невербалната комуникация е известна още като
„език на тялото“ или „език на жестовете“. Езикът на тялото, или двигателната модалност, заедно с пространствените кодове (символи) са
природно зададени у човека. Ако чрез думите предаваме съдържанието
на това, което искаме да кажем на другия човек, то чрез телесния контакт, отстоянието, фациалната експресия, позата, погледа, жестовете и
движенията на тялото изразяваме отношението си към информацията,
която предаваме или получаваме. Невербалният език издава нашето емоционално състояние и ценностно отношение към това, което се извършва,
и към това, за което става дума.
Невербалната комуникация може да изпълни пет основни функции:
- да потвърди и повтори информацията, изказана вербално;
- да опровергае казаното с думи;
- да стане заместител на вероятно вербално послание;
- да акцентира определени моменти от вербалното послание (чрез
интонация, жест, мимика или поза на тялото);
1 Iva Lapatova is a PhD student at SWU, Blagoevgrad. She is a Master in Choreography Production, SWU; Bachelor in Physical Theatre Pantomime, NATFA. E-mail: ivalapatova@abv.bg
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- да допълни вербалното послание (тази функция именно се използва
в невербалния театър, както и в езика на глухонемите например).
Към изучаването на невербалните форми на комуникация се пристъпва
от различни гледни точки (подходи):
- културно-антропологическа;
- психологическа;
- психотерапевтична;
- психолингвистична.
Изброените подходи не съществуват отделно един от друг, а си взаимодействат. Например психолингвистите използват наблюденията на
културолози, етнолози, антрополози за решаване на проблеми, свързани с
националната специфика на невербалното поведение. Въз основа на тези
специфики дори се появява една популярна вече дисциплина – етнопсихолингвистика, която тръгва от множеството съпоставки на поведенческите
модели при различните култури, за да задълбочи наблюденията върху
националнокултурните специфики на речевото и неречевото поведение
при различни народи2.
Съществени за психолингвистичния подход са опитите на психологията
да определи параметрите на понятието „невербална комуникация“, тъй
като на базата на това определение психолингвистите могат да извлекат
само онези невербални компоненти, които имат пряко участие в речевото
съобщение3.
Правят се опити за класификация на възможностите за съчетаемост
и по-тясно обвързване на вербалните и невербалните средства и комплексното им изследване в общуването.
Невербална комуникация в театъра
В театралния спектакъл функционират множество подсистеми, образуващи цялостната система на театралния език. В общата структура на
спектакъла тези подсистеми са носители на определени значения, които
би следвало да бъдат разчетени от зрителите с помощта на определени
кодове – вербални и невербални – те имат своя йерархия на въздействие
и тя е различна за драматичния театър и за невербалния театър4 (тер2 Вж. Eftimova, Andreana. Ефективната невербална комуникация [Efektivnata neverbalna
komunikatsiya]. Sofia, 2008, 163.
3 Eftimova. Ефективната невербална комуникация.
4 Върху невербалния театър повлияват три танцови модела, възникнали в началото и
първите десетилетия на ХХ век – инспирираният от Античността витален и земен танц
на Айседора Дънкан, евритмиката на шведския композитор и преподавател Емил Жак
Далкроз и системата на Рудолф фон Лабан. Айседора Дънкан въвежда в танца принципа на
субективното индивидуално солово изпълнение. В своите пластически етюди тя се стреми
да забрави конвенционалните и заучените движения и да си спомни първичните възмож-

618

минът е въведен от мен като събирателно понятие на явления, свързани с
физическия театър, танцовия театър, движенческия театър, пантомимата). В невербалния театър словесният език (като средство за театрално
общуване) се заменя с езика на тялото – с движения, жестове, мимика,
като словото или отива на заден план, или въобще отпада. Макар да ги
обединявам в събирателното понятие невербален театър, съзнавам, че
при танцовия, физическия театър и пантомимата езикът на тялото понякога е доста различен. Методологията, по която трупите от движенческия, физическия и танцовия театър подготвят своите спектакли, също е
различна. Понякога тя е рационална. Понякога обратното – отхвърляйки
опосредстващата роля и дисциплиниращите конвенции на словесния
език и установените поведенчески модели, се търси начин за изразяване
на скритата, първичната, емоционално-сетивната страна на човешкото
съществуване. При подготовка на актьорите за невербален театър често
се заимства от цирка и кабарето.
Граничната фигура между цирка и театъра е клоунът – той наследява
похвати от жанра комедия дел арте5, такива като умения за бързо адаптиране към публиката, умения за разгръщане на диалог, за импровизация.
ности и жестове за изразяване на чувства. Евритмиката, или т.нар. ритмическа гимнастика
на Далкроз, тренира големи групи музиканти и танцьори да изразяват в синхронизирани
скулптурни фигури различни емоции, провокирани от ритъма в музиката. Далкроз създава
концепцията за „дисциплинираната група“ и за „движещите се хорове“, което се използва
по-късно в екпресионистичния театър при подготовка на ансамбловите части. Философията
на Рудолф фон Лабан се основава на две ключови разбирания: първото е, че движението
е първичното и основното в човешкото съществуване, ето защо всичко следващо – думи,
звуци, действия – може да се изрази чрез него; а второто е, че многообразието на човешките движения може да бъде сведено до две основни групи – центробежни (от центъра на
човешкото тяло към неговата периферия) и центростремителни (жестикулации отвън навътре, които имат задържащ характер). На базата на тази теория Лабан разработва комлекси
от упражнения, които синхронизират свободно възникналите движения на танцьорите в
ансамбъла, и създава друга разновидност на дисциплинирано движещия се хор, която е
по-динамична от тази на Далкроз. Лабан разпределя функциите между две основни групи,
които именува „говорещ хор“ и „пластичен хор“, а своята система нарича еукинетика.
За разлика от ситемата на Далкроз, която задължително използва музиката като основа,
Лабан освобождава танца от музиката и го поставя като самостоятелно изкуство в тишина.
5 Уникалността на комедия дел арте се дължи в основна степен на спецификата на
представленията ѝ, в които всеки член на трупата продължително време изпълнява една
постоянна роля, или „маска“, импровизирайки от съответния репертоар речи и сценични
поведения за всевъзможни ситуации; отклонявайки се от предварително начертания „сценарий“ всеки път, когато е увлечен от моментно вдъхновение или усещане за чувствата
и желанията на публиката, и връщайки се към основния сюжет, когато тези настроения
отшумяват. Това неспирно импровизиране предполага, че всяко представление ще се различава от което и да е друго, че една простодушна публика би могла незабавно да разгадае
намеренията на всеки персонаж, без да е необходимо всеки път да ги установява отново,
че индивидуалните заложби и таланти, независимо дали те са певчески, танцови, музикални, акробатични или реторически, винаги могат да бъдат вплетени в представлението.
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Както в комедия дел арте, така и в професията на клоуните възможностите
за импровизация изискват сработване между актьорите6 и развиване на
усещане за групова принадлежност – колектив, в който всеки изразява
своите индивидуални таланти, но същевременно ги предоставя в полза
на колективната изява. Това силно подпомага умението за изграждане
на диалог – разработван при наличието на свобода за взаимодействие
между партньорите, а понякога и между актьори и публика. То е свързано
с умението на изпълнителите бързо да се настройват спрямо нюансите
в реакцията на публиката – независимо дали сцената е разположена на
селския площад, на градската пиаца, в княжеския двор, или в съвременния цирк.
Този модел повлиява и върху професията на цирковия клоун. Неговото поведение на сцената може да бъде определено като съчетаване на
словесно послание с интензивно пластическо действие с цел разсмиване
на публиката. Нелепият му, деформирал фигурата костюм, топчестият
нос, странният грим и преекспонираните жестикулации са поели изцяло
енергията на „смешното слово“ и се случват успоредно с него или въобще без него. В този смисъл те „говорят“ самостоятелно точно толкова,
колкото и думите. Клоунът може да предизвиква смях, дори когато е само
гледан, без да се чува онова, което казва.
Клоунада в болнична обстановка
Поставен в болнична обстановка, там, където комичното изглежда парадоксално на фона на трагичните обстоятелства и състоянието
на пациентите, клоунът получава наименованието медицински клоун.
Професията медицински клоун е производна на цирковия клоун. Но тук
не се търси просто забавление. Тук работата на клоуна не е просто да
разсмее публиката. Медицинският клоун е актьор, който работи неразделно с лекарите и медицинския персонал, прави „маймунджилъци“ на
децата по време на болезнени процедури, успокоява ги, окуражава ги, и
като става приятел с тях, им помага чрез средствата на театъра и смеха
да преодолеят или поне понижат нивото на емоционален стрес и страх.
Медицинският клоун в същото време оказва положително влияние и
върху медицинския персонал, и върху семейството на малките пациенти.
Допринася за по-благоприятната атмосфера в болничната среда.
Според проведени проучвания7 смехът разширява кръвоносните съдове
и увеличава притока на кръв. Той влияе и на имунната ни система – до6 Затова спомагали годините, прекарани в странствания из Европа. Това дълготрайно
принудително съжителство (всяка трупа работела и живеела в интимна близост) развивало
силно усещане за групова принадлежност.
7 Вж. www.lechenie.bg/Здравен портал /Как смехът влияе, без дори да подозираме? [accessed 15.03.2019].
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като повишеният стрес се свързва с по-слаба имунна система, то смехът
е способен да се бори дори и с инфекции, тъй като стимулира производството на антитела в организма ни. Смехът влияе и на кръвната ни захар.
Например 19 души, страдащи от диабет, взимат участие в проучване,
опитващо се да открие точно този ефект. След прием на храна групата
диабетици е заведена на произволно избрана досадна лекция, след което
са измерени нивата на кръвна захар на всеки поотделно. На другия ден,
след прием на абсолютно същата храна, болните са заведени да гледат
комедия. Нивата на кръвната им захар отново са измерени, но този път
след комедията отчитат значително подобрение – чувствително по-ниски
са от онези от предишния ден8.
На всички ни е известно, че човек, който се смее, стига, разбира се,
да се смее истински и от сърце, е щастлив човек. А щастливият човек е
здрав човек. С други думи – смехът е здраве.
Съществува и обратно състояние на смеха – стрес, тревога, тъга.
Стресът сам по себе си не е болест. Той е реакция на човека пред някаква
заплаха. Реална или хипотетична, тревогата от нея предизвиква редица
емоции, както и физиологични процеси в тялото. Обикновено обаче се
има предвид дълго продължила ситуация на тревожност за бъдещето и
липса на решение в положителна насока. Стига се до постоянен страх и
мисъл за безизходица, а продължаващото напрежение изчерпва силите,
имунитетът намалява. Така организмът става уязвим за различни болести.
Човекът започва лесно да се уморява, става нервен и конфликтен, губи
апетит, нарушава се сънят му, може да се стигне до хронично високо
кръвно налягане, стомашни проблеми като гастрит и язвени болести и
др. Негативни емоции като напрежение, стрес, меланхолия стесняват и
ограничават притока на кръв в кръвоносните съдове. При напрегнати
ситуации не само се вдига кръвното, но се ускорява и пулсът. Ако организмът е подложен перманентно на такова напрежение, може да се стигне
до инфаркт или инсулт9.
Именно тези трагични за съответния индивид негативни явления се
опитва да обърне в обратната посока медицинският клоун, като използва
за целта своето най-добро оръжие – невербалната комуникация, предизвикваща смях.
Медицинската клоунада все още не е достатъчно развита в България,
но по света често се практикува дори и при по-възрастни пациенти. Тя
възниква през 80-те години в САЩ, а неин създател е доктор Хънтър
Кампбъл „Пач“ Адамс – американски лекар, комик, социален активист,
8 Вж. www.lechenie.bg/Здравен портал /Как смехът влияе, без дори да подозираме?
[accessed 15 .03.2019].
9 Вж. www.moeto-zdrave.life [accessed 15.03.2019].
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клоун и автор на книги. Всяка година той организира група от доброволци
от цял свят, за да пътуват до различни страни, където се обличат като клоуни
в стремежа си да донесат забавление на сираци, пациенти и обикновени
хора. В момента медицинската клоунада е най-развита в Израел. Там 80
клоуни работят на щат в 20 болници неразделно с медицинския екип. The
Dream Doctors Project е регистрирана организация с нестопанска цел в
Израел и неин създател е Давид Бараши – един от най-известните медицински клоуни в света. През последните десет години Бараши е обиколил
като медицински клоун педиатрични болници по целия свят. Пътува в
държави, опустошени от природни бедствия, и среща неизлечимо болни
деца. Бараши казва: „Независимо от болестта, етноса и религията, очите
се смеят на един език“10. The Dream Doctors работят за популяризирането
на медицинската клоунада като официално призната медицинска професия,
призната и като адекватно академично обучение, за да може професията
медицински клоун да бъде призната като парамедицинска професия.
Освен в САЩ и в Израел медицински клоуни има в Русия, Полша, Чехия, Германия. През 2012 г. по покана на Посолството на Израел в София
и ОЕБ „Шалом“, Давид Бараши идва в България, където изнася лекция
за себе си и професията си, показвайки и практически работата си в УМБАЛСМ „Пирогов“. Така в България през 2006 г. в „Пирогов“, благодарение на разбирането на болничното ръководство и на актьора Николай
Николаев, е създадено направлението за смехо- и психотерапия, наречено
„медицинска клоунада“. В момента медицинската клоунада се извършва
от формация, назовала себе си „Смешната лечебница на д-р Куку и д-р
Пипи“, в три столични болници – МБАЛ „Национална кардиологична
болница“, УМБАЛСМ „Пирогов“ и МБАЛ „Токуда“. В структурата на
„Смешната лечебница на д-р Куку и д-р Пипи“ са две дипломирани в
НАТФИЗ актриси – Ива Лапатова и Янита Кирова.
Запознавайки се с термина „медицински клоун“, можем да разгледаме
принципите (методиките), върху които е изградена професията „медицински клоун“.
Медицинските клоуни не правят представления в болничните стаи. Те
имат готови модели за етюди – пантомимни, танцови, интерактивни, фокуси,
но основното средство на клоуните е импровизацията. Във всяка една
болнична стая клоуните разиграват етюди на здравна тематика. Етюдите
са с доста широк диапазон – какво трябва да прави едно дете, за да не
попада в болница; защо не трябва да се страхува от лекари и медицински
интервенции. Наистина е много по-лесно да дадеш усмивка на някого,
който е дошъл специално да гледа представление и има настройката за
забавления. Съвсем друго е да накараш някое дете, на което в момента
10 Вж. www.dreamdoctors.com [accessed 15.03.2019].
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въобще не му е до смях, да се усмихне дори и за малко. Различно е, когато влезеш в една стая, където детето е на системи, оперирано e, трябва
да му сложат абокат, да му дадат горчиво лекарство или каквото и да е, и
медицинският клоун да го накара да забрави тези страшни преживявания
и да се съсредоточи върху смешките, които му показва. За това се изисква
не само много голямо професионално актьорско майсторство, но и
смелост и отдаденост. Смелост, за да може самият медицински клоун да
се абстрахира от тежката болнична обстановка, която съвсем естествено
влияе и върху него. Отдаденост, за да намери в психиката на детето онова
желание за забавление, онзи природен детски оптимизъм, върху който да
повлияе и насърчи, за да постигне от трагичното – смях.
Скечовете, които медицинските клоуни разиграват, имат една цел –
чрез смях и забавление да се преодолеят трагичните събития, довели до
интервенции в болница. Медицинските клоуни спомагат за преодоляване
на стреса и мотивират децата пациенти да се обърнат без страх към болестта си и да имат силите да се справят с нея. Подобряват болничното
преживяване и за семейството на пациента, оказват положително влияние
и върху психиката на медицинския персонал, който ежедневно е свидетел
и участник в тежкото битие на редица болни пациенти.
Медицинската клоунада като професия е изградена на няколко основни
принципа, които следват клоуните в болничните заведения. Но да не забравяме, че хоспитализираните деца всеки път са различни, както и тяхното
състояние – невинаги можеш чрез театрални етюди да достигнеш до тях,
трябва търпение, разбиране и спокойствие. Ето няколко методики, които
дават основата на професията:
- Първи принцип, или тематичен етюд: единият от клоуните е пациент, а другият – лекар. „Пациентът“ е стресиран от предстоящите
интервенции. Тук се намесва реалният пациент – детето, което помага
за премахването на стреса и то самò убеждава клоуна пациент, че няма
от какво да се страхува, че инжекциите и лекарите не са наши врагове.
След изпълнението на подобни сценки се провеждат разговори с медицинския персонал и се констатира, че при съответното дете нивото на
стрес намалява при срещи с лекарите и дори когато е наложена смяна
на абокат – детето само влиза в манипулационната зала.
- Втори принцип, или тематичен етюд: единият от клоуните е „глупав“ и не знае какво трябва да прави едно дете, за да бъде здраво и
щастливо. Глупавият клоун изрежда всички вредни храни и навици,
а „умният“ клоун и детето го учат на здравословния начин на живот.
Тук акцентът е върху храните, които трябва да консумира едно дете. В
разговора специално внимание се обръща на силата на водата и нейните
вълшебни съставки.
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- Трети принцип, или тематичен етюд: клоуните твърдят и доказват
на пациента, че той е магьосник (правят се няколко фокуса в стаята). А
когато детето бъде убедено, че е магьосник, то може да направи магия
и на самото себе си – и да преодолее по-лесно и по-бързо всяка болест.
Така артистите медицински клоуни обръщат трагичните ситуации в
болницата в комични скечове, като въвличат в тях и малките пациенти и
им предоставят ролята да съветват клоуните и по собствен път пациентите
да достигнат (разбира се, провокирани от клоуните) до идеята, че могат
да се справят със ситуацията, че тя не е безнадежно трагична, а може и
да носи удоволствието от срещата с клоуните.
Предлаганите три основни теми не са единствени. В повечето случаи
актьорите разширяват кръга от импровизации, като се базират на правилата
на клоунадата и физическия театър. Обикновено етюдите, измислени от
„Смешната лечебница на д-р Куку и д-р Пипи“, са режисирани спрямо
конкретния пациент и целта на професията.
До този момент медицинската клоунада не е достатъчно развита и
информацията за нея е недостатъчна. Така е и в България. Но базирайки
се на натрупания опит от работата на „Смешната лечебница“, можем да
твърдим, че професията „медицински клоун“ има почва и у нас и се приема
от болниците – в това число ръководството и медицинските екипи. Професията ще придобие гласност и разпознаваемост според увеличаването
на броя на болниците, в които работят медицински клоуни. Така ще бъде
дадено поле за изява и на повече професионални артисти, които искат
да развиват изкуството във всичките му разновидности. Медицинската
клоунада може да се разглежда както като професионална актьорска
реализация, така и като средство за социално общуване, но също и като
медицински феномен.
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PRINCIPLES OF THE GAME BETWEEN COMIC
AND TRAGIC. THE JOB OF THE MEDICAL CLOWN
Iva Lapatova
Summary: In people’s everyday life, non-verbal communication is also known as
“body language” or “language of gestures”. Body language or motor modalities,
along with spatial codes (symbols), are natural to humans. If we communicate the
content of what we want to say to the other person through words, we express our
attitude to the information we transmit or receive through body contact, distance,
facial expression, posture, eye contact, gestures and movements of the body. The
non-verbal language displays our emotional state and attitude to what is being
done and what is involved.
Keywords: comic, tragic, medicine, clown, mirth therapy, non-verbal communication, patient
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